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EDITORIAL/TRIBUTO

E
m 1969, chegou à 
então Vila de Pare-
des, para aqui resi-

dir, um jovem militar de 
carreira, na Classe de Sar-
gento, após regressar de 
uma missão militar em 
Angola, sendo colocado 
no R.A.L. Nº 5, em Pena-
fiel.Trata-se de José Ta-
borda Nunes  natural de 
M e d e l i m ,  e m  C a s t e l o 
Branco, onde nasceu em 
1938. Em Paredes casou 
com Sofia Rosa Silva Tei-
xeira Nunes e foi pai de 
Carla Maria SilvaTeixeira 
Taborda Nunes. Aos 18 
anos, José Taborda in-
gressou como voluntário 
no Exército, onde fez a sua 
carreira com elevado mé-

rito, reconhecido pelos 
vários louvores e conde-
corações que lhe foram 
atribuídos pelo seu per-
curso militar em Portugal 
Continental e em missões 
nas antigas Províncias em 
África. Foi neste contexto 
de vida que o conheci e 
nos tornamos grandes 
amigos. Partilhei com ele, 
desde 1966, missões de 
grande risco, sem que al-
guma vez o Sargento Ta-
borda tenha vacilado nas 
ações que lhe foram atri-
buídas, mesmo com risco 
da própria vida. Recordo 
as vezes em que um de nós 
tinha de acorrer com o seu 
pelotão de combate para 
reforçar o outro que esta-

va debaixo de fogo e sujei-
to a emboscada. Esta era a 
realidade da guerra, a in-
certeza de regressar para 
junto da família, e que, ao 
mesmo tempo, criava la-
ços de amizade entre ca-
maradas de armas que se 
transformaram em ir-
mãos de afeto. Amizade 
que se prolongou no tem-
po, entre a sua e a minha 
família, e entre os milita-
res com que ambos lidáva-
mos. Nunca deixou de 
comparecer nos encon-
tros de ex-militares das 
nossas Unidades e Com-
panhias, tal como já esta-
va combinado, mais uma 
vez, para o próximo mês 
de Maio. Especialista no 

Recrutamento Militar, na 
área psicotécnica, colabo-
rou no Centro de Inspe-
ção do Norte, durante vá-
rios anos, por convite de 
que ele se sentia honrado. 
Forte no caráter e na ação, 
foi sempre uma figura res-
peitada na sociedade mili-
tar e civil, por ser muito 
competente em tudo em 
que lhe era atribuído ou 
para que era convidado, 
nas mais diversas causas, 
mas também por ser ex-
traordinário nas relações 
pessoais com que granjea-
va muitos amigos. Foi as-
sim em Angola, em Mo-
çambique, na Madeira, em 
várias Unidades Militares 
e, anos depois, como Co-

mandante da Delegação 
da Cruz Vermelha em Vi-
lela, durante vários anos. 
Integrado na sociedade 
civil de Paredes, foi sem-
pre muito estimado. Foi 
um lutador pela democra-
cia, vivendo o sentido pro-
fundo da liberdade com 
responsabilidade, que 
demonstrou afincada-
mente no papel de militar 
em 1974 e, depois, em 
1975. Todos nós que con-
vivíamos com o Sarg.Aju-
dante Taborda, ficamos 
chocados com a sua ines-
perada partida, no dia tre-
ze de Abril, com lamentos 
de militares de vários 
pontos do País. Além da 
perda pela sua família, 

também outros perderam 
um bom amigo, que não 
tendo nascido em Pare-
des fez desta terra como 
sua. Foi um bom marido e 
pai dedicado, numa famíia 
admirável. Em boa hora 
foi cá recebido, mas triste-
mente o vimos partir para 
o lugar onde ele bem me-
recerá ser recebido. Até 
um dia, amigo Taborda.

José Taborda Nunes (Sarg. Ajudante do Exército)

P
assado que foi 
mais um 25 de 
abril, que se 

aproxima daquilo que, 
se fosse pessoa, chama-
ríamos de meia idade, 
somos chamados para 
refletir sobre o significa-
do da Liberdade

O chavão será sem-
pre o de que a minha Li-
berdade termina onde 
começa a liberdade dos 
outros, com o corolário 
de que a Liberdade dos 
outros acaba onde a mi-
nha se inicia.

Atitude muito res-
peitosa, mas é estarmos 
a falar do limite máximo 
da Liberdade de cada 
um, provavelmente a di-
mensão desejável e exi-
gível numa sociedade 
bem ordenada e civiliza-
da, mas em que na ver-
dade não se discute o 
patamar da Liberdade, 
aquele mínimo de liber-
dade que tem de estar 
garantido e onde ela 
começa.

Na verdade o chavão 
só define onde a liberda-
de de cada um acaba, e 
não onde a liberdade de 
cada um começa.

Por isso me apraz 
aqui questionar onde 
começa a liberdade de 
cada um de nós: Ou seja, 

as coisas que estou im-
pedido de fazer apesar 
de não colidir com a Li-
berdade de ninguém. 

C o m o  p o d e m o s 
usufruir da liberdade 
que cada um de nós tem 
de ter?

Questionemos as di-
mensões da Liberdade 
começando pela liber-
dade de pensamento.

Liberdade de pensa-
mento sempre existiu. O 
que se passa no interior 
da cabeça de cada um é 
i n s o n d á v e l  e 
irreprimível.

A Liberdade de ex-
pressão é que não exis-
tiu como existe agora.

Evidentemente que 
hoje não existe censura 
oficial pelo que a grande 

censura que tem de exis-
tir parte de cada um ter 
tento no que diz

Ou se não tiver tento 
na língua em assumir a 
responsabilidade pelas 
asneiras que diz.

Nesta vertente da Li-
berdade o maior limite 
vem de algo de concreto 
e de difícil resolução: A 
falta de democraticida-
de no palco que cada um 
tem na esfera pública.

Quem fala mais alto, 
quem berra de forma es-
tridente é mais ouvido 
do que quem fala de for-
m a  p r u d e n t e  e 
conscienciosamente

E há forma de dar vol-
ta a isto? Talvez haja se 
nos conseguimos ouvir 
uns aos outros para lá do 

ruído que nos rodeia, 
n o s  e n g a n a  e  n o s 
desinforma.

O que nos leva à se-
gunda dimensão da li-
berdade a que me posso 
referir hoje, e a última, 
porque não tenho total 
liberdade de espaço 
neste editorial, sob pena 
de o nosso grafista Pe-
dro Cunha me cortar.

Trata-se da Liberda-
de de Circulação, de ir 
para onde me apetece se 
tiver recursos e tempo 
para isso

Eu queria muito ir ver 
no próximo domingo o 
jogo de futebol do União 
de Paredes com o Leça a 
realizar-se na cidade de 
Matosinhos

Mas anuncia-se que 

vai haver problemas de 
insegurança uma vez 
que a “claque” do Leça 
está a organizar uma 
“espera” aos adeptos do 
Paredes

Em nome de quem, 
em nome do quê e com 
que direito meia dúzia 
de energúmenos tem 
direito a limitar, reduzir 
e em última análise a su-
primir a minha liberdade 
de deslocação por ter 
medo do que me pode 
acontecer no que devia 
ser uma simples e apra-
zível visita ao clube 
adversário?

Quase 50 anos de-
pois de conseguirmos a 
Liberdade, como nos li-
bertaremos desta novas 
prisões?

EDITORIAL

As iliberdades de hoje em dia

Por

VASCO 
RIBEIRO

Diretor
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HISTÓRIA

Casa com Capela, atualmente Casa do Outeiro de 
Castromil
O referido Gaspar Diniz e sua mulher, Maria Antónia, 

moradores na Casa d´Além de Castromil, tiveram um 

outro filho, Diogo Garcia Diniz, que casou a 

17/05/1699, na igreja paroquial da Sobreira, com (dis-

pensa de impedimento de consanguinidade no 2.º/3.º 

grau) Serafina Francisca, filha de Inácio Francisco (na-

tural de Recarei) e de sua mulher, Ana Francisca (a Cuca 

- herdou este apelido de seus avós, que, sendo lavrado-

res e meninos, nos campos modelavam o canto daque-

la ave e por este mesmo apelido eram conhecidos -, 

natural do lugar das Devesas, freguesia de Lagares), 

moradores na Casa do Barreiro, lugar do Outeiro de 

Recarei. Diogo Garcia Diniz, lavrador e mestre ferrei-

ro, faleceu a 30/08/1757 e sua mulher, Serafina Fran-

cisca, faleceu a 20/01/1755. Moradores no lugar de 

Castromil, numa casa com Capela (pelo processo de 

Santo Ofício do padre Bernardo José Garcia de Cas-

tro), atual Casa do Outeiro. Na padieira do portão prin-

cipal encontra-se a data de 1741.

Tiveram os seguintes filhos:

* Manuel Garcia Diniz (padre), que nasceu no lugar de 

Castromil e foi batizado a 25/12/1700, na igreja paro-

quial da freguesia, tendo por padrinhos Gaspar (soltei-

ro, filho de Gaspar Diniz e de sua mulher, Maria Antó-

nia) e Maria (filha de Manuel António e de sua mulher, 

Maria Dias), ambos do lugar de Castromil. Foi músico 

na Capela de Castromil e, em 19/07/1759, era cantor 

na Santa Igreja Patriarcal de Lisboa e morador na rua 

da Achada de São Cristóvão, Lisboa. Nessa data, fez 

uma escritura de doação a seu irmão, padre Serafim 

Garcia Dinis e Castro, de umas casas que possuía em 

Coimbra. Foi tabelião Joaquim José Vieira Henriques.

* João Garcia Diniz, que nasceu a 05/06/1703 no lugar 

de Castromil e foi batizado a 10/06/1703, na igreja pa-

roquial da freguesia, tendo por padrinhos Manuel 

Francisco e sua irmã, Maria (solteira), ambos do lugar 

de Recarei; faleceu a 21/07/1775 no lugar de Castro-

mil. Casou a 27/11/1740, na igreja paroquial de Para-

da, com Maria Nogueira, filha de Manuel Nogueira e de 

sua mulher, Antónia Martins, moradores em Parada. 

(s.m.n.) * Domingos Garcia Diniz, que nasceu a 

09/02/1706 no lugar de Castromil e foi batizado a 

14/02/1706, na igreja paroquial da freguesia, tendo 

por padrinhos o Capitão Manuel da Cunha Coelho e a 

sua tia paterna, Maria (solteira), com procuração ao 

padre batizante; faleceu a 04/09/1770 no referido lu-

gar de Castromil. Foi lavrador e tabelião de Notas no 

concelho da Maia. Casou a 02/05/1735, na igreja paro-

quial da Sobreira, com Catarina Barbosa, filha de Ma-

nuel João (natural da Casa do Penedo de Cima, Castro-

mil) e de sua mulher, Margarida Barbosa (natural da 

Casa de Paços de Cima, freguesia de Parada), morado-

res na referida Casa do Penedo de Cima. (C.G.)

* Maria Francisca, que nasceu a 25/04/1709 no lugar 

de Castromil e foi batizada a 28/04/1709, na igreja pa-

roquial da freguesia, tendo por padrinhos João Fran-

cisco (do lugar de Casconha) e Maria (solteira, filha de 

João Álvares, de Castromil). Faleceu a 23/05/1783, na 

casa da Eira de Castromil, e o seu genro José Rodrigues, 

casado com Maria Francisca, fez-lhe os bens de alma. 

Casou a 05/01/1730, na igreja paroquial da Sobreira, 

com Manuel da Rocha, filho de João da Rocha e de sua 

mulher, Maria Antónia, possuidores do prazo da 1.ª 

ametade do Casal de Fundo de Vila e do prazo do 2.º 

Casal da Ponte. Eram moradores na casa da Eira de 

Castromil. (C.G.).

* Helena Francisca, que nasceu a 04/01/1712 no lugar 

de Castromil e foi batizada a 10/01/1712, na igreja pa-

roquial da freguesia, tendo por padrinhos Manuel Ri-

beiro e sua irmã, Escolástica, filhos de Domingos Ma-

nuel, do lugar de Castromil. Casou a 21/06/1734, na 

igreja paroquial da Sobreira, com Manuel José, filho de 

José Manuel e de sua mulher, Águeda Antónia, possui-

dores do prazo da 2.ª ametade do 1.º Casal da Ponte. 

(C.G.) * Luzia Francisca, que nasceu a 18/10/1714 no 

lugar de Castromil e foi batizada a 28/10/1714, na 

igreja paroquial da freguesia, tendo por padrinhos Úr-

sula (solteira, filha de Manuel António e de sua mulher, 

Maria Dias, moradores na Eira de Castromil) e Manuel 

(solteiro, filho de João Álvares e de sua mulher, Esco-

lástica Nogueira, moradores em Castromil). Casou a 

02/07/1746, na igreja paroquial da Sobreira, com Car-

los Barbosa, filho de Manuel João e de sua mulher, 

Margarida Barbosa, moradores na Casa do Penedo de 

Cima, lugar de Castromil. (C.G.) * José, nascido a 

25/03/1718 no lugar de Castromil e batizado a 

03/04/1718, na igreja paroquial da freguesia, tendo 

por padrinhos Manuel Barbosa (solteiro, filho de Ma-

nuel Barbosa, dos Chãos de Parada) e Maria (solteira, 

filha de Inácio João, viúvo do lugar de Castromil).

* Serafim Garcia Dinis e Castro (padre), nascido a 

17/04/1722? no lugar de Castromil e batizado debaixo 

de condição pelo padre Manuel Coelho, coadjutor. Fo-

ram padrinhos no mesmo batismo condicional Gonça-

lo Diniz (viúvo) e sua filha, Maria, solteira, de Castromil. 

Foi sacerdote do hábito de São Pedro e cantou a sua 

missa nova na sua freguesia natal; bacharel formado 

em Cânones, pela Universidade de Coimbra, protono-

tário apostólico de Sua Santidade, secretário do bispo 

de Viseu; em 19/02/1762, morador em Lisboa, quando 

foi proposto para Familiar de Santo Ofício. Conforme 

foi referido no artigo publicado em 25/06/2021 e mais 

tarde desenvolvido por alguém.

* Feliciano (sic.), referenciado pelo padre António Car-

los Moreira, na sua obra. (continua)

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

Casal de Quebradas d´Além - III 
(aldeia de Castromil)  (continuação da edição anterior)
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OPINIÃO

Na próxima época (2022/2023), a Divisão de Elite 
passará a ter 2 séries de 16 equipas, num total de 32 
participantes, divididos por ordem geográfica.
Das actuais 40, descerão 10 à Divisão de Honra – os 2 
últimos de cada uma das 4 séries da fase de manuten-
ção e ainda os derrotados dos 2 play-offs entre os 6ºs 
dessas séries de manutenção.
A estas 30 equipas (40-10) juntar-se-á, é certo, o 
campeão da Divisão de Honra, a sair do mini-cam-
peonato entre os 2 primeiros de cada série, num total 
de 31 equipas.
A partir daqui tudo depende de duas coisas: o 2º clas-
sificado da Div. Elite terá lugar no CdP na próxima 
época? E quantas equipas vão descer dos campeona-
tos nacionais? Estas duas variáveis vão influenciar 
todas as divisões da AF Porto.
Se subir apenas o 1º classificado da Div. Elite ao CdP 
(é o que está regulamentado), então abrem duas va-
gas para completar a Div. Elite (40-10+1-1): se não 
houver nenhuma descida do CdP, sobem o 2º e 3º da 
Honra à Elite; se houver uma descida do CdP, sobe o 
2º, se houver duas descidas do CdP, sobe apenas o 
campeão. E se descerem 3 equipas? Nesse caso a Eli-
te já teria 33 participantes (40-10-1+3+1), pelo que 
havia necessidade de alargamento, uma vez ultrapas-
sado o nº de 32. Teriam de ser 36 equipas, o que faria 
com que se juntem o 2º, 3º e 4º da Honra.
Mas, no caso de subirem 2 equipas da Div. Elite ao 

CdP, outros cenários se colocam. Por exemplo, se não 
descer nenhuma equipa do CdP, também sobem 4 
equipas da Honra. Aliás, só nestes 2 últimos casos 
apresentados é que sobem 4 equipas da Honra. To-
dos os outros não. 
Daí para baixo como ficam as contas?
A Divisão de Honra, dizem os regulamentos conti-
nuaria a ser com 32 mas em nenhum caso será – vai 
ter alargamento. É certo que descem 10 equipas da 
Divisão de Elite, sobe o campeão da Honra à Elite e 
descem à 1ª Divisão os 2 últimos de cada série, num 
total de 4 equipas (32+10-1-4=37). Com a subida do 
campeão da 1ª Divisão, o campeonato ficará com 38 
participantes. Depois, depende de quantas tenham 
subido à Div. Elite. Se subir só uma, então vão subir o 
2º e 3º da 1ª Div.; se subirem à Elite duas equipas, en-
tão o 4º da 1ª Div. também sobe e nestes cenários a 
Honra terá 40 equipas (2x20). Se subirem 3 equipas 
da Honra à Elite, então só sobe o 1º da 1ª Div. à 
Honra.
O cenário mais provável?
O cenário mais provável é: subir uma equipa da Divi-
são de Elite ao CdP; não descer nenhuma equipa do 
Porto à Elite, subirem 3 equipas da Honra à Elite, su-
bir o campeão da 1ª Divisão à Honra e apenas o cam-
peão da 2ª Divisão à 1ª Divisão. A Elite teria 32 equi-
pas (2x16) e a Honra 36 equipas (2x18) e a 1ª Divisão 
32 equipas (2x16).

Em 2023/2024 a AF Porto irá reformular, novamente, os 
quadros competitivos e, aí, novas contas se farão. Certo é 
que será criado o campeonato Pró-Nacional, com 18 equi-
pas, que ficará acima da Divisão de Elite (2x16). Seguir-se-á 
a Divisão de Honra com 64 equipas (4x16) e a Divisão de 
Promoção (com as restantes, em séries de 12 a 14 equipas, 
previsivelmente).

SOBRE FUTEBOL

Quadros competitivos AF Porto para 2022/2023

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

O
utra das medidas relevantes, da Lei n.º 8/2022, 
de 10 de Janeiro de 2022, que entrou em vigor 
em 10 de Abril, diz respeito às assembleias de 

condóminos, as assembleias que até então deveriam 
reunir na primeira quinzena de Janeiro, com a nova lei, e 
embora a título excepcional, artigo 1431.º do Código 
Civil, podem realizar-se até final do primeiro trimestre 
de cada ano, desde que esteja previsto no regulamento 
de condomínio, ou seja, deliberado em assembleia pela 
maioria, artigo 1431.º do Código Civil.
Quanto à convocatória para as assembleias, tinham de 

ser feitas por carta registada enviada com 10 dias úteis 
de antecedência, ou entregues pessoalmente, median-
te a assinatura de recibo de recepção, agora a convoca-
tória pode passar a ser feita por correio electrónico para 
os condóminos que manifestem essa vontade em as-
sembleia de condomínio realizada anteriormente. Sen-
do que, a manifestação tem de ficar lavrada em acta, 
com a indicação do respectivo endereço de correio 
electrónico. E, ao receber a convocatória, o condómino 
deve enviar, pelo mesmo meio, recibo de recepção do 
respectivo e-mail, artigo 1432.º do Código Civil.
Outra dúvida que a nova lei vem esclarecer, é a situação 
de poder ser realizada segunda  assembleia 30 minutos 
depois da primeira. Assim, nos termos do artigo 1432.º 
do Código Civil,  se numa assembleia marcada para as 
21h não comparecerem condóminos suficientes para a 
sua realização, é possível estes reunirem às 21h30, des-
de que o número de condóminos presentes, represente 
pelo menos ¼ do valor total do prédio.
Com a nova lei as Assembleias de condomínio podem 

começar-se a realizar virtualmente. A realização de as-
sembleias virtuais já está prevista, embora de forma 
provisória, desde Fevereiro de 2021. 
Todavia, as assembleias só podem ser realizadas por ví-
deo conferência, por determinação do administrador, 
ou a pedido da maioria dos condóminos, e se algum con-
dómino não tiver meios para o efeito, devem ser-lhe 
assegurados esses meios, se isso não for possível, não 
pode ter lugar a assembleia à distância.
De realçar que, as assembleias podendo ser realizadas 
através de meios de comunicação à distância, são vanta-
josas para condóminos que sejam emigrantes, que des-
ta forma podem participar, e mesmo no caso de condó-
minos que têm segunda habitação, numa região dife-
rente do país, que assim podem também participar, algo 
que não era possível quando as assembleias eram 
presenciais.
Por sua vez, a assinatura da acta pode ser manuscrita e 
passa a ser também válida se for assinatura electrónica, 
e também é válida a declaração do condomínio enviada 
por correio electrónico, a declarar que concorda com o 
conteúdo da acta remetida pela mesma via, devendo a 
declaração ser anexada ao documento original da acta.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

A Nova Lei do Condomínio - Parte II
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NOTÍCIAS

Os Bombeiros Voluntários 
de Paredes vão organizar, no 
próximo dia 1 de maio, do-
mingo, uma mega caminhada 

com o objetivo de angariar 
fundos para a corporação. A 
caminhada terá início às 10 
horas, sendo o ponto de en-

contro o quartel da institui-
ção e terá um percurso de 6 
Km. Os bilhetes têm um cus-
to de 2,5 euros e podem ser 

adquiridos nas instalações 
dos bombeiros de Paredes, 
nas Juntas de Freguesia e em 
algumas lojas que apoiam a 

iniciativa. Registo também 
para o fato de os Bombeiros 
Voluntários de Paredes esta-
rem a necessitar de elemen-

tos para a Fanfarra, o que 
poderá também motivar a 
inscrição dos interessados 
junto dos bombeiros. NMS

Bombeiros de Paredes organizam caminhada para angariar fundos

NUNO M. SILVA

E PAULO PINHEIRO  | texto

U
m incêndio ocor-
rido na madruga-
da do dia 22 de 

abril numa empresa de ma-
deiras, em Astromil, mobili-
zou seis corporações de 
bombeiros da região. Se-
gundo informação do Co-
mando Distrital de Opera-
ções e Socorro (CDOS), do 
Porto, o incêndio foi contro-
lado e não causou qualquer 
ferido.

Ao que conseguimos apu-
rar o fogo terá tido origem 
numa caldeira, e quando os 
bombeiros chegaram ao lo-
cal estava em combustão 
apenas a zona do pavilhão 
que continha produtos alta-
mente inflamáveis, uma vez 
que a empresa em questão 
dedica-se à produção de por-
tas, flutuantes e soalhos. 

O trabalho desenvolvido 
pelos bombeiros (estiveram 
no local, as corporações de 
Rebordosa, Lordelo, Pare-

des, Baltar, Cête e Paço de 
Sousa) permitiu que o fogo 
ficasse circunscrito à zona 
do pavilhão e não se tivesse 

alastrado para outros lo-
cais.  Os prejuízos foram 
bastante significativos pois 
o incêndio destruiu parte 

da empresa. Foram mobili-
zados para o local 39 opera-
cionais, apoiados por seis 
viaturas. O alerta para o fo-

go, na empresa "A. Barbo-
sa", dedicada à transforma-
ção de madeiras, fabrico de 
pavimentos e revestimen-

tos em madeira maciça, 
chegou ao CDOS à 1h39 da 
madrugada do passado dia 
22 de abril.

Incêndio em Astromil  
destruiu pavilhão industrial
INCÊNDIO. A empresa “A. Barbosa” viu um pavilhão ficar totalmente destruído na sequência de um incêndio ocorrido na madrugada do dia 22 
de abril. A Polícia Judiciária foi chamada para investigar as causas do acidente que terá, ao que tudo indica, começado numa caldeira.

PUB



8 Sexta-feira 29 de Abril de 2022  oprogressodePAREDES

EXCLUSIVO

NUNO M. SILVA  | texto

E
m comunicado o 
PSD começa por 
afirmar que “de-

corridos dez anos desde o 
processo de fusão de Fre-
guesias e com a alteração 
legislativa ocorrida no ano 
passado, cremos ser o mo-
mento certo para avaliar-
mos como decorreu todo 
este processo em Paredes: 
fazer o balanço, perceben-
do o que é que os pareden-
ses ganharam com a união, 
o que perderam e se faz 
sentido manter a união ou 
avançar para a desagrega-
ção, ou seja a sua reversão”.

Os deputados social-de-
mocratas entendem que 
“pouco tem sido feito para 
evitar a perda de represen-
tatividade que grande par-
te dos paredenses sentiram 
sobretudo ao longo dos úl-
timos anos e não é para nós 
de todo evidente que se te-
nha obtido o efeito preten-
dido de economia de escala, 
que tornasse o serviço aos 
paredenses mais barato ou 
de melhor qualidade”.

Na mesma nota, os de-
putados da freguesia sus-
tentam que “por outro lado, 

cada uma das antigas fre-
guesias tem ainda um con-
texto muito próprio da sua 
vida em comunidade, não 
havendo uma clara identi-
d a d e  ú n i c a  d o  s e u 
conjunto”.

Dessa forma, afirma o 
PSD que “sempre nos bate-
mos para que este tipo de 
decisões passasse por uma 
auscultação direta das von-
tades das populações, onde, 
neste caso, os eleitores de 
cada uma das freguesias en-
volvidas no processo, Bita-
rães, Gondalães, Besteiros, 
Mouriz, Vila Cova de Carros, 

Castelões de Cepeda e Ma-
dalena manifestassem se a 
sua freguesia se deve manter 
fundida ou se o processo de-
via ser revertido”.

Assim, referem que “não 
tendo a lei seguido nesse 
sentido e considerando que 
a união das freguesias foi 
efetuada num contexto dife-
rente daquele que atual-
mente se vive, julgamos ser 
manifestamente oportuno 
que este assunto seja debati-
do por quem foi por essas 
pessoas eleito”, salientando 
que seja marcada “uma reu-
nião extraordinária da As-

sembleia de Fre-
guesia, para 
discussão e 

v o t a ç ã o  d e 
uma proposta 

de desagregação 
da União de Fregue-

sias de Paredes”, ou em 
alternativa, caso seja mais 
conveniente, “solicitamos a 
inclusão deste ponto na or-
dem do dia da próxima reu-
nião ordinária da Assem-
bleia de Freguesia”.

Certo é que o PSD pre-
tende que este tema seja dis-
cutido e resolvido o mais 
breve possível.

Junta afirma não
estarem reunidas 
as condições legais 
para desagregação
Por sua vez o presiden-

te da Junta de Freguesia 
Artur Silva avança que “o 
assunto da desagregação 
da Freguesia foi já aborda-
do na última Assembleia 
de Freguesia de Paredes, 
tendo as questões coloca-
das sido esclarecidas por 
mim face à informação ju-
rídica entretanto forneci-
da pela Câmara Municipal, 
no entanto pode voltar a 
ser discutido o assunto na 
próxima Assembleia  de 

Freguesia, para melhor es-
clarecimento”, referindo, 
no entanto no que diz res-
peito ao prazo de discus-
são ser o ideal, a Junta “es-
tá perfeitamente de acor-
do, até porque a lei   que 
regula a desagregação pre-
coniza no seu artigo 25, o 
prazo de 1 ano para iniciar 
o processo, por isso solici-
tamos à Câmara Municipal 
parecer jurídico e o trans-
mitimos na Assembleia de 
Freguesia”.

Sobre a diversidade de 
identidades, Artur Silva 
aponta: “A Junta de Fre-
guesia de Paredes tem de 
fato uma diversidade de 
identidades, que resultou 
do fato do PSD ter procedi-
do à agregação de sete Fre-
guesias, cada uma com a 
sua identidade, mas tam-
bém é verdade que cada 
vez mais há um conjunto de 
actividades comuns que 
vão criando uma identida-
de única e diversificada, 
que me agrada pelo valor 
acrescido que traz ao con-
junto, sem desvirtuar as 
diversas identidades lo-
c a i s ,  q u e  s e m p r e 
acarinhamos”.

Já no que diz respeito  ao 
eventual pedido de desa-

gregação, o presidente da 
junta afirma: “A questão 
fundamental em apreço, 
que é saber se devemos pe-
dir a desagregação e quais 
os meios e acções a levar a 
efeito para tal ,  volto ao 
ponto de partida para de 
forma simplificada transmi-
tir a informação jurídica 
fornecida pela Câmara Mu-
nicipal e já divulgada na an-
t e r i o r  A s s e m b l e i a  d e 
Freguesia”.

Mas o ponto essencial é 
que “nenhuma das Fregue-
sias agregadas cumpre o 
critério de desagregação 
previsto na lei” que, como 
sublinha Artur Silva, “são o 
número de eleitores não 
podem ser inferior a 750 
eleitores por freguesia. A 
Freguesia agregada de Vila 
Cova de Carros tem apenas 
cerca de 500 eleitores”. 
Dessa forma, “não há co-
bertura legal para se proce-
der à desagregação da Fre-
guesia de Paredes, com ba-
se na lei atual, pelo que não 
faz sentido qualquer proce-
dimento com esse fim, que 
não seja o esclarecimento 
dos interessados,  como 
procuramos já fazer na últi-
m a  A s s e m b l e i a  d e 
Freguesia”.

Desagregação das freguesias de Paredes 
sem condições legais para avançar
DESAGREGAÇÃO. Os deputados do PSD da assembleia de Freguesia de Paredes pretendem debater a reversão da fusão da união 
de freguesias pelo que apresentaram uma moção ao executivo da Junta de forma a levar a debate o tema em Assembleia de 
Freguesia, mas a lei não permite essa desagregação. 

A vereadora das Infraestru-
turas Rodoviárias e Mobili-
dade, Tânia Ribeiro, prestou 
uma homenagem às vítimas 
do acidente ferroviário de 
26 de abril de 1984 em Ter-
ronhas, Recarei, onde esteve 
acompanhada pelo presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Recarei, Belmiro Sousa, e 
restante Executivo da Junta, 
pelo presidente da Junta de 
Freguesia de Sobreira, João 
Gonçalves, pelos represen-
tantes das Juntas de Capela, 
Paço de Sousa e Fonte Arca-

da, e pelos funcionários da 
Junta de Recarei, que num 
ato simbólico depositaram 
ramos de flores no Memo-
rial.  No dia em que passaram 
38 anos do acidente ferro-
viário, Tânia Ribeiro deixou 
uma mensagem de solidarie-
dade aos familiares das víti-
mas e realçou a importância 
de homenagear e lembrar 
este dia. Recorde-se que 
neste acidente faleceram 17 
pessoas devido a um choque 
entre um autocarro e uma 
automotora.

Homenagem às vítimas do acidente ferroviário de Terronhas

Paredes
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O 
Tribunal de Con-
tas chumbou o 
pedido de em-

préstimo de 21 milhões que 
a Câmara Municipal de Pare-
des tinha pedido para pagar 
à BeWater o resgate dos ser-
viços de água e saneamento.

O tema voltou a ser discu-
tido na última reunião de Câ-
mara quando a oposição 
trouxe à baila o assunto. 
Quando questionado por Ri-
cardo Sousa do PSD, o presi-
dente da Câmara, Alexandre 
Almeida revelou que “conti-
nua a aguardar o recurso ao 
chumbo do Tribunal de Con-
tas” mas garantiu, no entan-
to, que mesmo que o parecer 
venha a ser negativo, a au-
tarquia “irá recorrer a um fi-
nanciamento noutros mol-
des”, já que segundo o autar-
ca “existe a capacidade de 
endividamento para efec-
tuar esse pedido”.

Alexandre Almeida refe-
riu igualmente que “o pro-
cesso está a atrasar o resga-
te”, mas que “se as coisas 
correrem pelo melhor os 

serviços municipalizados de 
água e saneamento estarão a 
funcionar no mês de Junho”, 
no entanto, e antecipando 
desde já um cenário mais 

pessimista, o presidente da 
Câmara assume que “se ti-
vermos que avançar para um 
novo empréstimo, só pode-
remos concluir todo o pro-

cesso por volta do mês de 
Outubro”. A oposição ques-
tionou ainda se o Município 
“já tem alguma resposta so-
bre o recurso”, afirmando 

que “este é um assunto de-
masiado importante para o 
futuro de todos e que poderá 
ter consequências muito di-
fíceis para todos os pareden-

ses”. Na resposta Alexandre 
Almeida começou por dar a 
garantia de que “o resgate 
não está em causa com o vis-
to do Tribunal de Contas ou 
sem esse visto”, afirmando 
mesmo que “o resgate já foi 
consumado e deliberado pe-
la Assembleia Municipal”, 
sublinhando que o que está 
e m  c a u s a  “ é  a p e n a s  o 
pagamento”.

O autarca revelou ainda 
que falou com a Be Water so-
bre as datas do resgate, con-
firmando que outubro será o 
“limite para tudo estar resol-
vido”, mas que o processo de 
transição de pessoas e equi-
pamentos já está preparado, 
tendo também afirmado que 
“as instalações da empresa 
em Paredes serão cedidas à 
Câmara”.

Alexandre Almeida reve-
lou igualmente que apesar 
de tudo o que se passa neste 
momento não impede que “a 
Câmara continue a fazer in-
vestimentos em saneamen-
to. Sobreira e Recarei vão 
avançar já e existe uma reu-
nião com o ministro do Am-
biente para reclamação de 
fundos comunitários”.

Com ou sem Tribunal de Contas  
Alexandre Almeida garante Resgate
RESGATE. Ainda não há resposta sobre o recurso que a Câmara Municipal de Paredes apresentou em relação ao chumbo do Tribunal de 
Contas quanto ao empréstimo. empréstimo para o resgate da água à BeWater. Ainda assim Alexandre Almeida garante que o mais tar-
dar em Outubro tudo estará resolvido.

PUB

www.cemdei.com
Praça Capitão Torres Meireles, 26 r/c  |  4580-211 PAREDES   |  Telf.: 255 777 766  |  paredes@cmdei.com
Rua César das Neves, 150-1º - Sala 2  |  4200-002  PORTO        |  Telf.: 225 094 595  |  porto@cemdei.com

Se gostou,
FALE DE NÓS!

Se não gostou,
FALE COMIGO!

910 769 061
Maria da Luz

As contas da Câmara refe-
rentes ao ano de 2021 passa-
ram com os votos contra do 
PSD que, na reunião de Exe-
cutivo referiram pela voz de 
Ricardo Sousa que os núme-
ros apresentados “demons-
tram um aumento da receita 

com a carga fiscal, apesar do 
contexto em que vivíamos”. 
O líder social democrata re-
fere mesmo que “se pode di-
zer que também tem a ver 
com o aumento de transac-
ções do IMT, mas poderia ter 
diminuído a parte de IRS  que 

fica no Município ou a Derra-
ma para as empresas”.
Ricardo sousa falou ainda do 
“aumento de gastos com o 
pessoal que não correspon-
de à atualização da tabela 
salarial de quem trabalha no 
Município mas a um ‘engor-

dar’ do pessoal”, avançando 
que esse aumento está na 
ordem dos 11,3%
Já o presidente da autarquia, 
Alexandre Almeida contra-
pôs referindo que “apesar de 
nestas contas já estar reflec-
tido o valor que será pago 

pelo empréstimo para o res-
gate à BeWater, mesmo as-
sim há uma redução do passi-
vo”.  O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes afir-
mou ainda que “nos deviam 
tirar o chapéu, por manter o 
passivo e ele mostrar o es-

forço de contenção que te-
mos tido”.
Sublinhe-se que segundo os 
dados apresentados, a Câ-
mara Municipal de Paredes 
tem nesta altura um passivo 
a rondar os 83 milhões de eu-
ros. NMS

Contas de 2021 aprovadas por maioria



10 Sexta-feira 29 de Abril de 2022  oprogressodePAREDES

NOTÍCIAS

PUB

No dia 2 de abril  de 2022 pelas 

19h30 perto das finanças da Cidade 

de Paredes, fugiu um papagaio do 

congo (cinza de rabo vermelho).

Apelo à ajuda de todos Cidadãos 

para que possa recuperar a ave.

Sendo uma espécie de ave muito 

dedicada a seu dono e  na posse de 

outra pessoa a sua felicidade não 

será a mesma, mesmo, em condi-

ções "ditas melhores".

Em caso de informações que possam levar ao paradeiro da ave contactar: 917072158

No âmbito da abertura da 
Feira da Saúde Jovem, o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Alexan-
dre Almeida, e o vereador 
da Saúde e Juventude, 
Paulo Silva, visitaram no 
dia 21 o certame no Pavi-
lhão Multiusos de Paredes.  
A Feira contou com cerca 
de 30 expositores e pre-
tendeu que a comunidade 
escolar do concelho, bem 
como a população pare-
dense, tivessem acesso a 

informação acerca da pre-
venção, rastreios e diag-
nósticos da saúde e bem-
-estar. Pretendeu-se igual-
mente alertar  para os 
comportamentos e estilos 
de vida mais saudáveis e 
estimular para a prática de 
atividades físicas e lúdicas 
diversas.  Os visitantes pu-
deram realizar vários ras-
treios ao longo dos dias 
como glicemia, visuais e 
auditivos, DST, tensão ar-
terial, entre outros.

Feira da Saúde  
Jovem decorreu em Paredes

NUNO M. SILVA  | texto

D
ecorreu no pas-
sado dia 20 de 
abril uma ação 

de sensibilização ambiental 
realizada por um grupo de 
alunos da Escola Básica e 
Secundária de Vilela, no 
âmbito do Projeto “Nós 
Propomos” promovido pela 
Universidade de Lisboa. 

Os alunos, em parceria 
com a Câmara Municipal de 
Paredes e a Ambisousa, 
equiparam a escola com no-
ve ecopontos para que a 
comunidade escolar possa 

proceder à reciclagem de 
forma mais eficiente. 

Alexandre Almeida, pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, afirmou, 
durante a ação, que “é fun-
damental criar hábitos de 
reciclagem, que podem co-
meçar nas escolas e, poste-
riormente serem hábitos 
adotados em casa”. 

O autarca acrescentou 
que “futuramente, em par-
ceria com a Ambisousa, ire-
mos replicar este projeto 
de instalação de ecopontos 
nas outras escolas do con-
celho, para que a recicla-
gem seja uma realidade ca-

da vez mais presente na vi-
da das pessoas”. 

A  a ç ã o  c o n t o u  c o m  a 
presença do vereador do 
Ambiente, Francisco Leal, 
dos membros da Ambisou-
sa, Daniel Lamas e Bárbara 
Almeida, e do subdiretor da 
Escola Básica e Secundária 
de Vilela, Emídio Baptista. 

Em simultâneo, ocorreu 
um simulacro, que contou 
c o m  a  c o l a b o ra ç ã o  d o s 
Bombeiros Voluntários de 
Lordelo e da Proteção Civil 
do Município, com o objeti-
vo de testar as regras e nor-
m a s  d e  s e g u r a n ç a  d a 
escola.

Escola de Vilela tem  
ecopontos e viu simulacro
AMBIENTE. No âmbito do projeto “Nós Propomos”, decorreu uma ação de sensibilização ambiental na Escola Básica e Secundária de 
Vilela. No mesmo dia os alunos daquele estabelecimento de ensino assistiram a um simulacro com os bombeiros de Lordelo.
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N
o âmbito do pro-
jeto "Vida à Por-
ta", o vice-presi-

dente da Câmara Municipal 
de Paredes, Elias Barros, 
acompanhado pelo verea-
dor da Educação, Paulo Sil-
v a ,  p e l o  p r e s i d e n t e  d a 
ASEP, Silvestre Carneiro, e 
pela tesoureira daquela As-
sociação, Ana Barbosa, visi-
taram no passado dia 21 de 
abril, a empresa JAPauto-
motive, em Mouriz,  com 
cerca de 30 alunos e pro-
fessores do Agrupamento 
de Escolas de Cristelo. 

A visita guiada pelo di-
retor de Recursos Huma-
nos do Grupo JAP, Ricardo 
Sousa, e pelo gerente do 
Pólo da Renault JAPauto-
motive,  Rafael  Teixeira, 
teve como propósito sen-
sibil izar os jovens estu-
dantes do Ensino Secun-
dário, da vertente profis-
s i o n a l ,  p a ra  o  c o n t ex t o 
real do mercado de traba-
l h o ,  n o m e a d a m e n t e  a s 
ofertas de emprego e as 
opções formativas desta 
empresa do setor automó-
vel, com sede em Paredes. 

Os jovens alunos fica-
ram a conhecer, no "terre-
no",  as  necessidades de 
mão-de-obra no setor de 
a t i v i d a d e  d o  r a m o 
automóvel. 

O Município de Paredes, 
a ASEP e os Agrupamentos 
Escolares dinamizam este 
projeto-piloto denominado 
"A Vida à Porta", alertando 
os estudantes para a falta 
de mão-de-obra no conce-
lho e para a necessidade 
das indústrias terem profis-
sionais qualificados, em di-

ferentes áreas. Para o vice-
-presidente do Município 
de Paredes, Elias Barros, 
"estas visitas às empresas 
com os jovens estudantes 
permite aos alunos passa-
rem a conhecer mais de 
perto o nosso tecido em-
presarial e a realidade das 
atuais condições laborais 

das empresas e das fábricas 
do nosso concelho, assim 
como as propostas de tra-
balho que têm para ofere-
cer e as várias áreas profis-
sionais disponíveis". 

Elias Barros incentivou 
ainda os jovens a aposta-
r e m  n a  f o r m a ç ã o 
profissional.

“Vida à Porta” visitou JAPautomotive
FUTURO. A aposta no futuro de profissionais qualificados e motivados é um dos motivos que está por detrás do projeto “Vida à Porta” 
que continua a visitar várias empresas do concelho, dando a conhecer aos jovens paredenses as oportunidades reais de trabalho que po-
derão ter no seu futuro.
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N
a cerimónia oficial 
das comemora-
ções do 25 de abril 

em Paredes as representa-
ções partidárias com assento 
na Assembleia Municipal 
aproveitaram a oportunidade 
para deixar alguns “recados” 
ao Executivo Municipal lidera-
do por Alexandre Almeida.

No início dos discursos o 
presidente da Assembleia 
Municipal Baptista Pereira 
começou por “relembrar os 
muitos elementos que torna-
ram possível o 25 de abril e 
que já não estão entre nós. 
Existem nomes que não po-
dem cair no esquecimento, 
nomes valorosos e alguns des-
conhecidos. O Movimento 
das Forças Armadas, serviu de 
sustento e razão para a revo-
lução e o seu desenvolvimen-
to posterior. Recordo os capi-
tães de abril, o estratega Otelo 
Saraiva de Carvalho e o opera-
cional Salgueiro Maia, mas fo-
ram muitos mais e todos eles 
importantes nos seus papéis. 
Recordo os políticos da nova 
ordem, que iniciaram a 3ª Re-
pública: Mário Soares, Álvaro 
Cunhal, Francisco Sá Carneiro 
e Diogo Freitas do Amaral que 
foram os líderes dos 4 grandes 
partidos políticos que deram 
origem à pluralidade e liber-
dade, que foram uma realida-
de a partir do primeiro dia 
após o 25 de abril”.

Depois foi a vez dos parti-
dos com assento na Assem-
bleia Municipal usarem da 
palavra e Cecília Mendes, do 
Juntos Por Paredes referiu 
que é necessário intensificar 
as conquistas de abril ”porque 
dizer que as conquistas de 
Abril estão feitas e agora o 
nosso papel é apenas evocá-
-las seria de uma grande inge-
nuidade ou incapacidade de 
análise da realidade. A liber-
dade não se esgota no gesto 
de abrir a boca e proferir pala-
vras de ordem ou expor opi-
niões, que muitas vezes, ser-
vem apenas para fins catárti-
cos. Em Paredes, com lamento 
vos digo que, liberdade é ape-

nas o proferir de um vocábu-
lo…. Uma opinião diferente ou 
um comentário mais mordaz, 

não escapam ao lápis azul da 
autarquia. Felizmente, a voz 
do Juntos por Paredes, não se 

verga àqueles que apregoam a 
liberdade, mas que na verda-
de, ser livre só se conjuga na 

primeira pessoa. A liberdade 
não é – não pode ser – conteú-
do dos discursos, tem de ser 

conteúdo das ações! Dar li-
berdade de expressão aos ou-
tros implica que estes estejam 
na posse de informações rele-
vantes para poderem ajuizar. 
Um cidadão que não está in-
formado jamais será um cida-
dão livre”.  

CDS e PSD também 
falaram de abril
Pelo CDS-PP, Miguel Gar-

cês foi o porta-voz do grupo 
parlamentar, aproveitando 
para sublinhar que “descansar 
sobre as conquistas da demo-
cracia será correr o risco de 
abrir as janelas a extremis-
mos, quer venham da esquer-
da, quer venham da direita. 
Seria permitir aos saudosos 
do antigo regime alvitrarem o 
regresso a um passado que já 
rejeitamos”. O deputado do 
CDS-PP afirmou ainda que 
espera ver cumprido o signifi-
cado de abril: “Que abril se 
cumpra pela qualidade das 
respostas escrutinadas pelos 
cidadãos e que a democracia 

48 anos de Abril comemorados em Paredes falaram de liberdade
25 DE ABRIL. A Câmara Municipal de Paredes assinalou o 48º aniversário do 25 de abril de 1974 com a Cerimónia Oficial das Comemorações,  no Auditório da Aceler, em Rebordosa. A sessão solene contou com os habituais discursos oficiais e ficou, ainda, marcada pela declamação de 
poemas alusivos ao Dia da Liberdade, protagonizada por alunos das Escolas Secundárias do Concelho.
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DESTAQUE

48 anos de Abril comemorados em Paredes falaram de liberdade
25 DE ABRIL. A Câmara Municipal de Paredes assinalou o 48º aniversário do 25 de abril de 1974 com a Cerimónia Oficial das Comemorações,  no Auditório da Aceler, em Rebordosa. A sessão solene contou com os habituais discursos oficiais e ficou, ainda, marcada pela declamação de 
poemas alusivos ao Dia da Liberdade, protagonizada por alunos das Escolas Secundárias do Concelho.

se robusteça na capacidade 
que tivermos de ouvir os ou-
tros, mesmo quando são mi-
noritários. A qualidade da de-
mocracia também se mede 
pela capacidade de diálogo 
entre os eleitos e destes com 
quem os elegeu. Ao 25 de abril 
que se cumpriu em 25 de no-
vembro o CDS dirá sempre 
sim”.

Por sua vez Inácio Costa do 
PSD sublinhou que “ainda ho-
je há gente que não sabe viver 
em democracia. Utilizam a de-
mocracia como uma arma 
pronta a ser utilizada quer pa-
ra o prazer de mandar, quer 
para a crítica fácil e fútil”. O 
deputado social-democrata 
apontou igualmente que “o 25 
de abril não pode ser utilizado 
como o utilizam, como uma 
festa”, para acrescentar que 
“criticar sim, mas sempre no 
sentido da contribuição para o 
bem comum, aceitar a crítica 
construtiva é um ato de humil-
dade e inteligência, quer por 
parte de quem detém o poder 
quer por parte de quem se 
opõe”.

PS relembrou 
liberdade
Pelo Partido Socialista foi o 

jovem Armando Leal a usar da 
palavra, relembrando a guerra 
que se vive na Europa compa-
rando a invasão russa aos im-
perialismos do século passado 
e aos regimes autoritários. O 
deputado socialista falou ain-
da do que resultou “da revolu-
ção de abril, nomeadamente a 
nova constituição que resul-
tou num país e num Estado 
Democrático baseado na so-
berania popular, no pluralismo 
e no respeito pela garantia de 
direitos e liberdades funda-
mentais. Por tudo isso, recor-
dar e celebrar abril é impor-
tante”.  Armando Leal falou 
igualmente do caminho “lon-
go que ainda temos pela fren-
te, porque se o primado do es-
tado de direito democrático já 
está firmado, o caminho para 
uma sociedade socialista ain-
da está por materializar. Antes 
de ser socialista sou democra-
ta e antes de ser democrata 
sou português, assim se defi-

nia Mário Soares, um dos ba-
luartes e defensores da demo-
cracia e fundador do PS. Abril 
não deve esmorecer”.

A finalizar falou o presi-
dente da Câmara Municipal 
Alexandre Almeida relem-
brando que “vivemos tempos 
difíceis como todos sabemos, 
enfrentamos uma pandemia 
que já vai com dois anos e 
meio, e agora, como se isso 
não bastasse, temos uma 

guerra brutal e sem sentido na 
Europa, que martiriza o povo 
ucraniano, que prejudica a 
economia e ameaça a paz no 
mundo. Uma guerra que já vai 
com 2 meses e parece não ter 
fim à vista. A nossa qualidade 
d e  v i d a  s o f r e  r i s c o  d e 
regredir”. 

No final da sessão em de-
clarações ao jornal O Progres-
so de Paredes, o autarca rea-
firmou que a “liberdade só 

existe se a praticarmos todos 
os dias e das mais diversas for-
mas. O 25 de abril é sinónimo 
de democracia e liberdade 
com responsabilidade e é isso 
que iremos continuar a defen-
der em Paredes”.

João Paulo Oliveira 
cantou Abril
As “Canções da Liberdade” 

soaram no Parque José Gui-
lherme, na noite do passado 

domingo, dia 24, pela voz de 
João Paulo Oliveira. O concer-
to deu início às comemora-
ções do Dia da Liberdade, pro-
movidas pelo Município de 
Paredes, e contou com a pre-
sença dos vereadores Beatriz 
Meireles e Paulo Silva e dos 
presidentes da Junta de Pare-
des, Artur Silva, e de Beire, Jo-
sé Carlos Barbosa. No final do 
espetáculo, uma sessão de fo-
go de artifício pintou o céu de 

várias cores, enquanto se ou-
viam as músicas que marcam 
o 25 de abril.

Recarei
também celebrou
A Freguesia de Recarei or-

ganizou de 22 a 25 de abril  vá-
rias atividades para assinalar a 
Comemoração do 48º Aniver-
sário do 25 de abril. O presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes, Alexandre Almei-
da, o vice-presidente, Elias 
Barros, e os vereadores, Fran-
cisco Leal, Paulo Silva, Tânia 
Ribeiro, e Renato Almeida, 
marcaram presença no final 
das comemorações no des-
cerrar da placa e Mural da Pra-
ceta 25 de abril. A iniciativa 
contou também com a pre-
sença do presidente da Junta 
de Freguesia de Recarei, Bel-
miro Sousa, acompanhado 
pelo seu Executivo de Junta. 
Os autarcas visitaram ainda a 
Exposição “Caminhos da Li-
berdade” da autoria de Sera-
fim Ferreira. A mostra, que 
esteve patente nos dias das 
comemorações, teve como 
objetivo dar a conhecer quem 
f e z  d a  l i b e r d a d e  o  s e u 
“caminho”.

 
Beire teve música
“Abril em Beire” foi o mote 

da comemoração do Dia da 
Liberdade, naquela freguesia, 
com um concerto alusivo à da-
ta, protagonizado pela Banda 
de Música de Cête, no Parque 
de Merendas no passado dia 
25 de abril.

O evento, organizado pela 
Junta de Freguesia, em par-
ceria com a Câmara Munici-
pal, contou com a declama-
ção de “Poesia (d)e Resistên-
cia”, por jovens e membros 
das instituições da freguesia. 
A vereadora da Cultura, Bea-
triz Meireles, assistiu ao es-
petáculo, assim como o presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Beire, José Carlos Barbo-
sa, e o restante Executivo da 
Junta, estiveram igualmente 
presentes o presidente da 
Assembleia Municipal, José 
Baptista Pereira, e o Presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Paredes, Artur Silva.
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EXCLUSIVO

NUNO M. SILVA  | texto

F
oi no passado dia 
22 de abril que se 
ficou a saber que 

afinal a Câmara Municipal 
de Paredes apoia o projeto 
da ASEP (Associação de 
Empresas de Paredes) na 
candidatura aos Bairros Di-
gitais. Já o pedido da ACIP 
(Associação do Comércio e 
Industria de Paredes) con-
tinua sem resposta.

O jornal O Progresso de 
Paredes questionou a Autar-
quia sobre essa falta de 
apoio e sobre aquilo que a 
ACIP considera ser uma dife-
rença de tratamento entre 
duas instituições. O presi-
dente da Câmara, Alexandre 
Almeida deu a resposta: “In-
formo, que desde o primeiro 
momento que a candidatura 
dos Bairros Digitais surgiu, 
que o Município está a traba-
lhar numa candidatura que 
envolve a ASEP - Associação 
E m p r e s a s  d e  Pa r e d e s ”.

Convém sublinhar que es-
tas candidaturas permitem 
que sejam feitas no mesmo 
Município mais do que uma…

Sem resposta f icou a 
questão sobre se existe ou 
não uma diferença de trata-
m e n t o  e n t r e  a s  d u a s 
instituições!

Ainda em relação a esta 
candidatura, o jornal O Pro-
gresso de Paredes sabe que 
o projeto da ACIP já estaria 
em andamento, faltando 
apenas o sim da Autarquia 
para que pudesse avançar 
aos fundos da apelidada 
“bazuca financeira”, o PRR 
(Plano de Recuperação e 
Resiliência). Segundo apu-
rou o jornal O Progresso de 
Paredes, os inquéritos que 
são obrigatórios para o de-
senvolvimento do projeto já 
estariam, inclusive, prontos 
a serem disponibilizados há 
muito.

Entretanto, e depois da 
ACIP ter reunido com o ve-
reador Elias Barros e ter 
e n t r e g u e  e m  m ã o  e  v i a 
e-mail toda a documenta-
ção e os pedidos para apoio, 
o certo é que até á data ain-
da não veio nenhuma res-
p o s t a  d a  A u t a r q u i a .

Contudo, no passado dia 
22 de abril e já depois de o 
jornal O Progresso de Pare-

des ter publicado a notícia 
da perda da candidatura da 
ACIP, a Câmara Municipal 
publicou no seu site a notí-
cia a dar conta de que “o 
Município de Paredes e a 
ASEP – Associação de Em-
presas de Paredes estão a 
desenvolver uma candida-
tura à medida Bairros Co-
merciais Digitais, incluída 
no PRR – Plano de Recupe-
ração e Resiliência, com ba-
se num projeto de revitali-
zação comercial na zona 
c e n t r a l  d a  c i d a d e  d e 
Paredes”.

A mesma notícia pede 
aos “habitantes do conce-
lho de Paredes o preenchi-
mento de um questionário, 
que visa recolher informa-
ção e contributos para que 
o projeto responda às suas 
necessidades e aspirações, 
assim como dos estabele-
cimentos de comércio tra-
d i c i o n a l  e  s e r v i ç o s  d e  
proximidade localizados 
na referida zona”.

ACIP continua 
sem resposta
Entretanto, a ACIP já 

reagiu a este desenvolvi-
mento e referiu, através da 
s u a  p r e s i d e n t e  C e c í l i a 
Mendes que “desde o dia 
22 de fevereiro que a au-
tarquia paredense tem co-
nhecimento da nossa in-
tenção em participar no 
projeto Bairros Digitais no 
âmbito do PRR. Na reunião 
com o vice-presidente e 
vereador das atividades 
económicas, Elias Barros, 
do dia 8 de março, entrega-
mos um requerimento da 
ACIP Paredes em mão, com 
alguns pedidos de apoio, 
incluindo nesse mesmo re-
querimento a formalização 
do convite para a autarquia 
participar em consórcio 
com a nossa associação. 
Após apresentação dos 
nossos objetivos, a pedido 
d o  ve r e a d o r,  f i c a m o s  a 
aguardar uma resposta cé-
lere a esse nosso pedido. 

Até à data ainda não obti-
vemos qualquer resposta 
por parte da autarquia so-
bre este assunto. Na práti-
ca, a ausência resposta fez 
com que já não houvesse 
tempo útil para a boa exe-
cução de uma candidatura, 
em consórcio com a autar-
quia, como é requerido, no 
âmbito deste novo concur-
so altamente promissor 
para o tecido económico 
do concelho”.

Dessa forma, a ACIP re-
fere igualmente pela voz de 
Cecília Mendes que “tendo 
sido informados da disponi-
bilidade da autarquia para 
realização de consórcio 
com uma outra associação 
empresarial local, ficamos 
naturalmente na melhor 
expectativa de que a mes-
ma oportunidade nos fosse 
dada, tendo até manifesta-
do disponibilidade para in-
corporar a candidatura a 
realizar, reforçando assim o 
grupo de promotores do 

projeto,  e com isso uma 
maior valorização da candi-
datura. Demos também co-
nhecimento da possibilida-
de de execução de mais do 
que uma candidatura, em 
territórios distintos,  no 
nosso concelho. Assim, e 
por estes motivos, como 
oportunamente manifesta-
mos, não nos parece motivo 
suficiente a existência de 
uma outra possível candi-
datura para que esta com a 
ACIP não se concretizasse! 
Acreditamos, por isso, que 
se perdeu uma boa oportu-
nidade para o concelho de 
Paredes, lamentando a fal-
ta de respostas da autar-
quia aos nossos pedidos”. 

Cecília Mendes afirma 
ainda que “independente-
mente de não participar-
m o s  n a  c a n d i d a t u ra  e m 
questão vamos seguir com 
o nosso plano de ativida-
des e implementar e fo-
mentar a nova marca na-
cional do concelho, Com-
pre em Paredes”, revelando 
que “certos de que outras 
candidaturas possam exis-
tir, estaremos, como sem-
pre, disponíveis para abra-
çar oportunidades futuras 
a g u a r d a n d o  m e l h o r  
r e s p o s t a  d o  m u n i c í p i o , 
considerando o interesse 
p ú b l i c o  d e s t a s  a ç õ e s ”.

Bairros Digitais afinal serão com a ASEP… 
ACIP ficou de fora no apoio camarário
CANDIDATURA. O Jornal O Progresso de Paredes tinha dado conta, na sua última edição, da falta de resposta da Câmara Municipal de 
Paredes ao pedido da ACIP para a candidatura aos Bairros Digitais. Ficou agora a saber-se que a ASEP terá esse apoio, tendo a outra as-
sociação ficado fora da corrida aos fundos comunitários.

PUB
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DESPORTO

NUNO M. SILVA  | texto

A 
Efapel foi a gran-
de adversária da 
Glassdrive e ain-

da tentou atacar na última 
montanha da corrida, com 
Tiago Antunes e Joaquim 
Silva, mas acabou por se 
contentar com o terceiro 
lugar da geral deste último, 
tendo Antunes ganho a se-
g u n d a  t i r a d a  d a 
competição.

O último dia, entre Celo-
rico de Basto e Paredes teve 
a emoção esperada, embora 
só nas duas últimas das qua-
tro montanhas os corredo-
res mais fortes se tenham 
atacado.

Já na descida para Pare-
des, e conhecendo bem o ter-
reno, Luís Mendonça conse-
guiu fugir, levando na sua ro-
da Rafael Reis. O final foi 
bonito de se ver, com os dois 
corredores da Glassdrive a 

terminarem a par e parti-
lhando um abraço.

Rafael Reis venceu a 10.ª 
edição do Grande Prémio O 
Jogo/Leilosoc. O ciclista de 
Palmela, com 29 anos, tem 
agora 19 vitórias como pro-
fissional, mas esta foi apenas 
a terceira vitória geral em 
corridas por etapas, depois 
de ter ganho a Volta à Bairra-
da e o Grande Prémio JN, 
ambos em 2016. Reis vestiu 
a amarela no contra-relógio 

inicial e nunca mais a despiu. 
Defendeu a liderança numa 
tirada entre Celorico de Bas-
to e Paredes, com quatro 
contagens de montanha. So-
bre a etapa o ciclista apontou 
que “sabia que era um dia 
complicado para mim e que 
tinha de me defender nas 
duas subidas finais. O Mauri-
cio Moreira ajudou-me mui-
to. A equipa respeitou-me, 
pois sabia que eu queria ven-
cer este Grande Prémio". O 

ciclista palmelense referiu 
igualmente que a vitória foi 
especial e que teve como 
momento mais difícil “a últi-
ma subida desta etapa e só 
recolei aos primeiros com a 
ajuda do Maurício. O Men-
donça atacou logo na desci-
da e fomos os dois. Ele casti-
gou-me muito a descer e até 
l h e  p e d i  p a r a  i r  m a i s 
devagar."

Refira-se que Rafael Reis 
e Luís Mendonça, colegas de 
equipa Glassdrive-Q8-Ani-
color, terminaram isolados a 
etapa. O paredense Luís 
Mendonça ficou com o pri-
meiro lugar na etapa e Rafael 
Reis selou a vitória no Gran-
de Prémio O Jogo. De referir 
que a equipa de ciclismo Rá-
dio Popular – Paredes – Boa-
vista subiu ao pódio arreca-
dando a camisola de monta-
nha e  autarquias  com o 
ciclista Hugo Nunes e a cami-
sola das metas volantes com 
o ciclista Luís Fernandes. 

Rafael Rei(s) em Paredes 
no Grande Prémio  
O Jogo/Leilosoc
CICLISMO. Rafael Reis, da Glassdrive-Q8-Anicolor, venceu o 10.º Grande Prémio do jor-
nal O Jogo, este ano totalmente dominado pela sua equipa, vencedora ainda da classifica-
ção coletiva e dos pontos, por Luís Mendonça, tendo conquistado três das quatro etapas. 
A meta da última etapa foi em Paredes.

Foram aprovados, por unani-
midade, na reunião de câmara 
do passado dia 20 de abril, dois 
Contratos Programa de De-
senvolvimento Desportivo 
com o Futebol Clube de Cris-

telo e o Grupo Desportivo Re-
creativo e Cultural de S. Luiz 
de Beire que contemplam sub-
sídios para a realização de 
obras nos campos de futebol 
das duas coletividades. No ca-

so do FC Cristelo o apoio a atri-
buir será de 12.300 euros, pa-
ra as obras de reabilitação nos 
balneários do campo de fute-
bol, que está desativado há 
vários anos. Já o Grupo Des-

portivo Recreativo e Cultural 
de S. Luiz de Beire irá receber 
uma verba de cerca de 359 mil 
euros, para a instalação de um 
relvado sintético e a amplia-
ção do campo de futebol.

A decisão da UCI resulta dos 
castigos aplicados a Domin-
gos Gonçalves e David Rodri-
gues,  que se encontram 
atualmente a cumprir sus-
pensões de quatro anos por 
irregularidades no passapor-
te biológico, em casos que 

remontam a 2018, conforme 
revelou à Agência Lusa José 
Santos diretor da equipa, a 
mesma “foi suspensa por 20 
dias das competições inter-
nacionais pela União Ciclista 
Internacional”.
"Isto é um processo mera-

mente desportivo", subli-
nhou o diretor desportivo da 
formação axadrezada, deta-
lhando que a suspensão vigo-
rará entre 29 de abril e 18 de 
maio e terá incidência apenas 
em competições internacio-
nais. O diretor desportivo 

revelou ainda que a equipa 
tentou "acelerar" o processo 
para que a suspensão não 
coincidisse com o Troféu Joa-
quim Agostinho e a Volta a 
Portugal, as próximas duas 
competições internacionais 
disputadas em Portugal.

Terminada a primeira volta 
da fase de acesso à Liga 3 o 
USC Paredes terminou em 
segundo lugar com os mes-
mos pontos do primeiro, 
Länk Vilaverdense, ou seja 
em zona de promoção. A 
equipa paredense tem 
duas vitórias, dois empates 
e uma derrota no virar de 
página, tendo alcançado 
um ponto importante (0-0) 
na última deslocação ao 
terreno do São Martinho.
Olhando ao que ainda falta 
jogar, a equipa do USC Pa-
redes começa já com uma 
deslocação ao Leça FC no 
próximo domingo, recebe o 
Salgueiros a 8 de maio e o 
Länk Vilaverdense a 15 do 
mesmo mês. Na penúltima 
jornada o USC Paredes via-
ja à Madeira para defrontar 
o Marítimo B, dia 22 de 
maio e termina em casa a 
29 de maio com a receção 
ao São Martinho. Com 3 jo-
gos caseiros nesta segunda 
volta a equipa orientada 
por Eurico Couto pode 
continuar a sonhar com a 
subida de divisão.
Rebordosa à espera de 
escorregadela
Na Divisão de Elite o Re-
bordosa venceu na deslo-
cação a Freamunde por 2-1 
e continua a sonhar com 
uma promoção ao Cam-
peonato de Portugal mas 
precisa que o Alpendorada 
perca na última jornada 
quando visitar o Foz e terá 
que vencer o seu jogo ca-
seiro diante o Gondomar B. 
Difícil mas não impossível 
para os comandados de Ar-
lindo Gomes.

Ainda nesta divisão, mas na 
fase de manutenção o tran-
quilo Aliança de Gandra 
venceu em Sobrado e ter-
mina domingo a competi-
ção com a receção ao São 
Pedro da Cova.
Na Divisão de Honra o SC 
Nun’Álvares continua tran-
quilo e já com a manuten-
ção garantida e venceu fora 
o Ataense por 2-1. Domin-
go há jogo em Recarei dian-
te o Rio de Moinhos.
Na I Divisão distrital na sé-
rie 1 o Baltar venceu o Pe-
rafita por 2-1 em casa, en-
quanto o FC parada foi 
derrotado por 3-0 na des-
locação ao Pedras Rubras 
B. Já o Sobreirense teve um 
empate caseiro a 2 golos 
com o Sangemil e segurou a 
manutenção, ao passo que 
o tranquilo Vandoma tam-
bém empatou em casa a 
uma bola com o aflito Tor-
rão. Domingo o Sobreiren-
se joga no Aldeia Nova, o 
Parada recebe o Vandoma 
e o Baltar joga em casa do 
São Félix.
Já na série 2 o Sobrosa em-
patou a um golo no terreno 
do Torrados. Com a manu-
tenção assegurada a equi-
pa do concelho de Paredes 
joga domingo em casa com 
o Águias de Figueira.
Finalmente na II Divisão 
distrital o líder Cête goleou 
em casa por 7-3 o Campo 
Lírio e o Lusos DB Sad bate-
ram o Frazão por 6-1. Do-
mingo o Cête joga fora no 
1.º Maio de Figueiró e o Lu-
sos desloca-se a Santo Tir-
so para defrontar o Monte 
Córdova. NMS

Câmara de Paredes ajuda Cristelo e Beire

UCI suspende Rádio Popular-Paredes-Boavista  
por 20 dias das competições internacionais

USC Paredes termina primeira 
volta em lugar de subida
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FREGUESIAS
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FAUSTINO 
 SOUSA

O 
s e c r e t á r i o  d a 
J u n t a  d e  Fr e -
guesia de Baltar, 

António Sousa, esteve pre-
sente no passado dia 25 de 

Abril nas comemorações da 
revolução dos cravos que 
ocorreram na Assembleia da 
República. O secretário da 
Junta privou com vários de-
putados, ministros e secre-
tários de estado e pode di-
zer-se que a Junta de Fre-
guesia de Baltar esteve 
representada ao seu mais 
alto nível, pois na atualidade, 

António Sousa é o verdadei-
ro baluarte que movimenta a 
Junta de Freguesia, sendo 
essencial e fundamental em 
todas as decisões tomadas 
na vila. Com 75 anos, Antó-
nio de Sousa é um exemplo 
de jovialidade que promete 
continuar a ser a principal 
mola que gere a Junta de 
Freguesia de Baltar.

    BALTAR

Vila de Baltar 
representada na 
Assembleia da República

A Junta de Freguesia 
prossegue o desígnio funda-
mental que é o de requalifi-
car tudo o que os executivos 
anteriores realizaram no 
passado mais ou menos re-
cente. Desta vez foi o busto 
do benfeitor António Perei-
ra Inácio que mudou de lu-

gar ao fim de 21 anos. O fac-
to de estar num local mais 
visível e em frente à institui-
ção social que criou, é positi-
vo e o novo enquadramento 
favorece o busto e o vulto 
que é um dos baltarenses 
que merece ser conhecido 
pelas diversas gerações. 

Contudo, o busto foi coloca-
do atrás de vários cartazes 
publicitários, o que em nada 
dignifica a vida e a obra do 
ilustre baltarense. É neces-
sário que a Junta de Fregue-
sia proceda às devidas dili-
gências para que tal situa-
ção seja corrigida.

O Grupo de Teatro da 
Associação Clube Jazz de 
Baltar, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Paredes 
e Junta de Freguesia de Bal-
tar, apresenta no próximo 
dia 1 de Maio, pelas 16h00, 
no auditório Baltararte, a 
peça de teatro, GARRETT-
-UM MUSICAL NO CON-
VENTO. Sinopse: As Ma-
dalenas Calçadas e os Ir-
mãos das Sandalinhas do 
Pescador, levam a cabo uma 

récita de homenagem a Al-
meida Garrett, um grande 
nome do teatro português. 
Entre cultura, música, co-
reografias, momentos tea-
trais, peripécias e muito hu-
mor, é garantida a satisfa-
ção de qualquer espetador 
que assista a este espetácu-
lo. Palavra da Madre Ribal-
ta, Madre Superiora e guia 
espiritual do Convento das 
Madalenas Calçadas.  Tex-
to: “Com Garrett no Cora-

ção”, de Fernando Gomes. 
Adaptação e Encenação: 
Ana Perfeito. Assistência de 
Encenação: Cidália Pereira. 
Interpretação: Ana Paula 
Reis, Bruno Costa, Cidália 
Pereira, Danny Pereira, Di-
dinho Pereira, Gabriela Pe-
dro, Inês Rodrigues, João 
Gomes, Luciana Silva, Luís 
Cruz, Mariana Vilela Vieira, 
Miguel Pereira, Rosita do 
Lino, Sensinha da Mansa, Zé 
Maria Pereira.

Segundo a historiadora 
Alda Neto, António Pereira 
Inácio nasceu a 29 de março 
de 1874 na freguesia de Bal-
tar, filho de João Pereira Iná-
cio e Maria Coelho Pereira. 

Em 1923, recebeu a Co-
menda da Ordem de Cristo 
de Instrução e da Beneme-
rência e a de Mérito Indus-
trial, e, no Brasil, recebeu, 
em 1936, a Comenda da Or-
dem do Cruzeiro do Sul, pela 
mão do então presidente 
Getúlio Vargas, porque em-
pregava à época mais de 10 
mil operários e empregados, 
que junto das fábricas en-
contravam agradáveis con-
dições de viver – habitações 
confortáveis, creche, escola 
maternal, escola primária, 
campo de jogos, teatro, igre-
ja, farmácia, consultório mé-
dico, biblioteca, numa área 
superior a 24 mil hectares, 
servida por quatro estações 
de caminho-de-ferro, sendo 
que uma das estações se 
chamava “Nova Baltar”. Do-
tou o sul do Estado de São 
Paulo com a primeira rede 
de telefones e eletrificou a 

estrada entre Votorantim e 
Sorocaba. Contribuiu deci-
sivamente para a criação e 
organização da Corporação 
dos Bombeiros Voluntários 
de Baltar e ofereceu à Mise-
ricórdia de Paredes, em 
1931, a soma de 5 contos 
para a construção do Hospi-
tal, fazendo nova doação em 
1933, o que lhe valeu a no-
meação e a colocação do seu 
retrato na galeria dos ir-
mãos beneméritos. Propôs 
ainda a criação da Socieda-
de Humanitária de Salvação 
Nacional, com o objetivo de 
ajudar os mais pobres da 
freguesia de Baltar, tendo 

para o efeito angariado fun-
dos ou custeado na íntegra a 
construção ou organização 
de escolas e de casas para os 
mais pobres, de uma cantina 
permanente, de cursos es-
colares de alfabetização 
gratuitos e o fornecimento 
de agasalhos aos necessita-
dos, a instalação elétrica e a 
maternidade, a creche, on-
de era distribuída uma refei-
ção ao meio-dia, quer às 
crianças que a frequenta-
vam, quer às que não iam à 
escola, num custo total que 
ultrapassava anualmente os 
100 contos. Fonte:  Alda 
Neto.

Busto de António Pereira Inácio  
colocado atrás de cartazes  
publicitários na Rotunda da Família 

O teatro regressa ao palco em Baltar

António Pereira Inácio 
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N
o  p a s s a d o  d i a 
16 de abril du-
rante 12 horas 

a Corporação de Bombei-
ros Voluntários de Rebor-
dosa fizeram teste à opera-
cionalidade e capacidade.
Uma emergência é o acon-
tecimento súbito e inespe-
rado que requer o empe-
n h a m e n t o  u r g e n t e  d e 
meios apropriados para 
s u p e r a r  e  r e s o l v e r  a 
situação.
Com esse intuito os Bom-
beiros Voluntários de Re-
b o r d o s a  f i z e ra m  v á r i o s 
exercícios para testar a 
operacionalidade e a capa-
cidade de resposta.
Neste sentido, este Plano 
foi  elaborado tendo em 
atenção um conjunto de 

riscos, quer naturais, quer 
tecnológicos, quer mistos, 
q u e  p o s s a m  o c o r r e r  n a 
área de atuação dos bom-
beiros, tais como condi-
ções meteorológicas ad-

versas, riscos hidrológicos 
e geológicos,  acidentes 
com transportes, vias de 
comunicação e infraestru-
turas, atividade industrial 
e áreas urbanas e incên-

dios em espaços rurais/
florestais.
Este exercício teve como 
objetivo avaliar os procedi-
m e n t o s  d e  p r eve n ç ã o  e 
emergência, detetar e cor-

rigir possíveis falhas dos 
procedimentos, face a si-
tuações de emergência, di-
vulgar e aprofundar uma 
cultura de proteção e segu-
rança junto da população, 

desenvolver procedimen-
tos de planeamento,  de 
coordenação e de conduta 
de operações que ajudem a 
melhorar as condições de 
atuação em situações reais.

    REBORDOSA

Bombeiros de Rebordosa fizeram teste à 
operacionalidade e capacidade de resposta

PAULO
PINHEIRO

A Páscoa com a visita 
pascal. Assim foi em Rebor-
dosa. O dia amanheceu e 
com ele a  mensagem da 
Ressurreição, depois de 
dois anos sem podermos 
ter esse ato devido à pan-
demia, a tradicional visita 
pascal foi retomada. Embo-
ra com várias contingências 
q u e  f o r a m  s e g u i d a s  a s 
orientações da Conferên-
cia Episcopal Portuguesa, 
deixando a realização da 
visita ao critério de cada 
paróquia, mas esteve ex-
cluído o beijo na cruz.

A ação aconteceu em no-
vos moldes, de acordo com 
as orientações divulgadas 
pela Conferência Episcopal 
Portuguesa. “Nunca é de-
mais apelar ao comporta-
mento responsável de to-
dos em relação à proteção 
da saúde pública”, acres-
centava o documento.

A visita ou compasso 

Pascal é uma tradição por-
tuguesa que remonta ao 
tempo medieval e era um 
dos momentos mais espe-
rados da celebração da Pás-
coa, no qual é feita a bênção 
e dada a beijar a cruz, e as 
famílias têm por hábito ofe-
recer donativos pecuniá-
rios à paróquia.

Onze equipas com 11 
cruzes percorreram as vá-
rias dezenas de ruas da ci-
dade de Rebordosa e visita-
ram as casas de famílias 
cristãs que, já sem medo e 
até com alguma expectati-
va, abriram as portas para 
receber o compasso.

Também um grupo de 
pessoas esteve durante o 
sábado a fazer um tapete 
de flores em frente à Igreja 
Nova, arte que sai da mente 
criativa e das mãos habili-
dosas dos populares inspi-
rados pelo tema da Semana 
Santa.

A visita Pascal voltou às 
casas de Rebordosa
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios 
orientadores da informação livre, rigo-
rosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representa-
tivos do concelho de Paredes em áreas 
tão diversas como a política, a economia, 
a empresarial, a religiosa, a desportiva, a 
social e do seu património cultural e 
arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para to-
dos os cidadãos, independentemente da 
cor, raça, género, convicções, religião, 
nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, as-
segurando a dignidade das pessoas e das 
instituições e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

O ridículo de camuflado

H
á aí uma “fauna” de jornalei-

ros, comentadeiros e outros 

indiscretos e militantes ser-

vidores da guerra. Claramente o ca-

muflado militar fica-lhes mal. Surgem 

atrás das trincheiras de uma verdade 

oficial e única, de mediáticas e unila-

terais armas em punho. Suscitam efe-

tivamente pena alguns dos nossos 

protagonistas da Guerra.

 

Em vez de independentes correspon-

dentes de guerra, são meros ajudan-

tes de campo para a propaganda, fun-

cionários amanuenses de uma qual-

quer repartição da Guerra. Vivem 

numa bolha limitada de informações 

restritas, reflexões básicas, emoções 

encenadas, manipulações simplistas. 

Na trincheira, respiram o ar pútrido 

de certezas e ignorâncias fatais, das 

mentiras óbvias, certamente muito 

diferente do ambiente desejável das 

redações ou das salas de aula das es-

colas de jornalismo.

Respirando um ar renovado, mais 

“deontológico”, deviam saber que há 

outras realidades que acontecem fo-

ra dos seus limitados radares infor-

mativos. Dou exemplos. 

Sim, houve no passado avisos mútuos, 

compromissos, acordos, entre povos 

e países, que não se respeitaram. E a 

guerra assim surgiu. Não sabiam?

Sim, há muitos refugiados do leste da 

Ucrânia que se deslocaram em fuga 

para o Sul e Oeste da Rússia, antes e 

depois de 24 de fevereiro. Serão cer-

ca de 1 milhão, já. Desconhecem?

Sim, a Ucrânia não é una, tem diferen-

tes e polarizadas sensibilidades e 

identidades, fruto da História e seus 

condicionantes. Duvidam?

Sim, a guerra é brutal, mas já o era 

desde 2014, quando vocês dormiam 

o sono dos distraídos e os bombar-

deamentos se sucediam no Dombass, 

com milhares de mortos civis, incluin-

do mais de cem crianças.

 

Sim, há refugiados e deslocados que 

são objecto de apoio humanitário sig-

nificativo por parte dos russos. 

Sim, há colocação de meios militares 

letais ucranianos junto de edifícios 

residenciais e áreas comerciais, bem 

como a utilização de civis como escu-

dos humanos.

 

Sim, há linchamento de militares rus-

sos e de civis aprisionados.

Sim, há censura, limitações da circula-

ção de informação, restrições ao co-

nhecimento da realidade. Mas isso 

não incomoda, pois não? 

Sim, há pessoas que valorizam e de-

fendem o legado da cultura russa na 

história da civilização europeia. 

Sim, há manifestações por exemplo 

na Bulgária, na Alemanha, contra a 

instalação de bases militares da NA-

TO, contra as sanções, contra a 

russofobia. 

Sim, a União Europeia pode integrar a 

Ucrânia, como não pôde integrar a 

Turquia, pode integrar o Kosovo, de-

vidamente armado e dirigido, mas a 

NATO não será a União Europeia.

Sim, a PAZ JÁ! é a única opção política 

e humanitária. O resto já se sabe. 

Mas não. Susana André, da SIC, mos-

tra-nos deleitada como fazer cock-

tail’s molotov e Hélder Reis fala-nos 

de violações e estupros na guerra. 

Como não julgar isto como “jornalei-

rismo”? Perigoso,  para além de 

ridículo.

D
esde 24 de fevereiro, aquando do 
início da invasão militar da Rússia 
à Ucrânia, que se multiplicam as 

violações de direitos humanos documen-
tadas pela Amnistia Internacional.
A invasão da Rússia à Ucrânia  é uma clara 
violação da Carta das Nações Unidas e um 
ato de agressão que equivale a um crime 
de guerra ao abrigo do Direito Internacio-
nal. Desde o início desta invasão que as 
equipas da Amnistia Internacional têm 
documentado um contínuo padrão de vio-
lações do Direito Internacional Humani-
tário pelas forças russas na Ucrânia, in-
cluindo potenciais crimes de guerra como 
execução extrajudicial de civis, ataques 
indiscriminados contra civis, objetos e in-

fraestruturas civis, o uso de armas impre-
cisas como mísseis balísticos e o uso de 
armas proibidas como as munições de 
fragmentação.
Mas não só. Na sequência desta invasão, 
as autoridades russas têm praticado uma 
repressão sem precedentes sobre o jorna-
lismo independente, manifestações anti-
guerra e vozes dissidentes, violando os 
direitos à liberdade de expressão, de im-
prensa, ao direito à reunião pacífica e as-
sociação e privando, quase por completo, 
o acesso da população russa a informação 
objetiva, imparcial e fidedigna.
Nesse sentido, foram encerradas associa-
ções, ONG de direitos humanos (incluindo 
o escritório da Amnistia Internacional em 
Moscovo), órgãos de comunicação social 
independentes e foi, inclusive, proibido o 
uso das palavras ‘guerra, ‘invasão’ e ‘ata-
que’ para descrever as ações militares da 
Rússia na Ucrânia. Pelo menos 150 jorna-
listas já fugiram da Rússia e já foram deti-
dos mais 15.000 manifestantes pacíficos 
desde o início da invasão (em manifesta-

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

"O perigo é sério e real". Rússia sublinha risco de guerra nuclear

A 
celebração de 48 anos do 25 de 
Abril veio este ano com os habi-
tuais discursos da Assembleia da 

Républica e das Assembleias Municipais, 
veio com um feriado à segunda-feira e para 
mim veio com música, pois fiquei a conhe-
cer novas roupagens de velhas letras musi-
cais de Zeca Afonso através do projeto 
“Cantando Abril” do Agir. Queria referir-
-me à música, pois fora isso não foram mui-
tas as novidades refrescantes nas come-
morações dos quase 50 anos em suposta 
Liberdade. O Presidente mandou recados 
e simulações de puxões de orelhas às polí-
ticas do Governo... (depois da maioria ab-
soluta de António Costa, o Presidente não 
se tem feito rogado a recados). Na tomada 
de posse do Primeiro-Ministro, avisou que 
marcaria eleições se este fosse para a Eu-
ropa; agora, dedicou a sua intervenção à 
área que o governo esqueceu no Orça-
mento do Estado, mesmo com a NATO a 

pedir e com a guerra na Europa: a Defesa, 
onde apontou as várias razões que fazem 
do investimento nas tropas portuguesas 
uma emergência nacional, tanto pelo seu 
contributo no combate à pandemia como 
pelos compromissos assumidos pelo país 
dado o contexto de guerra na Europa. 
Acho que dá que pensar, que a Liberdade 
de que dispomos com um velho governo, 
agora retocado, mas na mesma maioritá-
rio e livre de constrangimentos comunis-
tas e bloquistas, tenha um conjunto de ví-
cios daqueles que oiço e leio relatados de 
outros tempos de ditadura, como são o 
trânsito intenso entre o Governo e o Ban-
co de Portugal ou o ISCTE, uma morada de 
destino das mais conhecidas entre mem-
bros dos ex-governos PS. É um mais um ci-
clo de poder absoluto do Partido Socialis-
ta. Daqui por quatro anos serão 52 anos do 
25 de Abril e estaremos, na maioria dos 
indicadores, piores do que estamos agora. 
Ou melhor, na melhor das hipóteses, esta-
remos na mesma! O que o Partido Socialis-
ta irá bem vender como uma grande 
vitória!!!
Durante esse período de 4 anos (que se-
rá ainda maior em Paredes), o espaço da 
direita democrática tem o dever de 
construir uma alternativa que lhe per-
mita ter o melhor e mais realista plano 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

A liberdade do 25 de abril e o depois do adeus de… Rio!
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ções que têm decorrido em dezenas de 
cidades diferentes).
Além disso, no dia 4 de Março, o parla-
mento russo introduziu legislação que 
aprofunda a criminalização da partilha de 
“informação falsa” sobre as atividades das 
Forças Armadas Russas, ou que “desacre-
dite” as tropas russas. Quem seja acusado 
por cometer estes “crimes” poderá en-
frentar multas elevadas ou uma sentença 
de prisão até 15 anos. São, por isso, milha-
res as pessoas que se encontram em 
perigo.
Mas, as palavras de Agnès Callamard, se-
cretária-geral da Amnistia Internacional, 

são assertivas: “as autoridades [russas] 
estão profundamente enganadas se acre-
ditam que, ao encerrarem o nosso escritó-
rio em Moscovo, irão travar o nosso traba-
lho de documentação e de denúncia de 
violações de direitos humanos.” Não fica-
remos em silêncio.
Chegou o momento de demonstrar solida-
riedade para com quem se manifesta na 
Rússia contra a invasão militar e de garan-
tir que o governo russo, através das Em-
baixadas, sabe que, em todo o mundo, mi-
lhares de pessoas apelam ao fim da inva-
são mil itar  e  o f im da repressão aos 
manifestantes.

"O perigo é sério e real". Rússia sublinha risco de guerra nuclear

PUB

A liberdade do 25 de abril e o depois do adeus de… Rio!
de desenvolvimento do país. Este é o 
grande desafio da democracia, a sua al-
ternância e o estímulo à mudança e à 
quebra de velhos vícios. 
 Tal como no “Pica do 7”… ninguém acredi-
ta! que isso aconteça… continua-se a dis-
cutir se o legado de Passos Coelho é ou 
não defensável, ou se o PS fez ou não a pe-
nitência dos seus pecados durante o rei-
nado de Sócrates, ou até se Costa traiu ou 
não a herança do soarismo com a gerin-
gonça, se o Bloco é equiparável ou não ao 
Chega, se a austeridade do PS é encapota-
da ou se é direta como a da troika. Acho 
que começamos a ficar letárgicos com 
tanta estatística de fraude social e econó-
mica manipulada pelos governos de Antó-
nio Costa, fraude essa, apenas contrariada 
na medida em que se vai alargando o qua-
dro de dependentes, de cada vez menores 
valores de benefícios e subsidiozinhos. O 
afastamento entre quem governa e quem 
é governado esfrangalha a cada dia as fi-
bras do tecido social: até a eleição france-
sa do passado fim de semana mostra o que 
não queremos ver, a cisão autocracias-de-
mocracias e a promoção do nacionalismo 
populista. Por todas estas razões e por 
uma mais que é bem simples e que deve 
ser recordada para todas as ações, o fun-
damental é: paz, pão, povo e liberdade! 

Sem exclusão, sem fome, e em liberdade...
Faz agora 48 anos que Francisco Sá Car-
neiro, democrata, liberal, europeísta, con-
vidou o músico Paulo de Carvalho (pai do 
Agir), a voz-senha para o 25 de Abril, e o 
maestro José Calvário para fazerem o hi-
no do PPD. O primeiro hino que o conti-
nua a ser e que todos sabemos de cor: paz, 
pão, povo e liberdade, todos sempre uni-
dos no caminho da verdade! Aos olhos de 
hoje, as verdades de abril e a Liberdade de 
abril fazem ainda mais sentido… por isso, 
mesmo vale a pena continuar a ouvir as 
músicas do 25 de Abril e a reeditá-las.
Resta Rui Rio, que voltou a oferecer-se a 
intervenção do 25 de Abril para repetir 
que a vontade popular está hoje num po-
lo oposto ao interesse nacional… Aquele 
Depois do Adeus, de Rio, em tanto igual à 
distância deste com o povo que deixa um 
governo maioritário a um grupo parla-
mentar afeto a Rio e ainda a disputa 
aberta do espaço político com a Iniciati-
va liberal e o Chega…
Caso o PSD consiga voltar à matriz do par-
tido, ao serviço dos valores plurais do 25 
de Abril, então poderá liderar a oposição e 
isso seria liderar a democracia.
O 25 de Abril é dos portugueses e a sua 
expressão maior da Liberdade nunca se 
viu tão ameaçada.

Abril não deve esmorecer

A
ntagonicamente, quando neste 
extremo ocidental da Europa 
comemoramos o quadragési-

mo oitavo ano dum regime plural, de-
mocrático e respeitador das liberdades 
e garantias fundamentais, livre do colo-
nialismo, após a infortúnia submissão 
ao jugo, por idêntico período, da ditadu-
ra salazarista; nos antípodas deste Con-
tinente, um povo livre é fustigado, em 
consequência da insanidade de um dés-
pota, que coarta a Ucrânia dos seus 
mais elementares direitos: privam-lhes 
a paz; a liberdade; a soberania e a auto-
determinação em nome dum ímpeto 
imperialista que nos remete para os re-
gimes autoritários e ditatoriais vigen-
tes no século passado que, pese embora 
as divergências ideológicas entre eles, 
comungavam da mesma índole subju-
gadora e autocrática. 
Neste nosso país, o regime salazarista 
subjugou-nos a 17499 dias de opressão 
constante; restrição das mais elemen-
tares liberdades; violência gratuita; re-
trocesso civilizacional. Relatos das per-
seguições da PIDE, motivadas pelas 
posições políticas divergentes ao regi-
me, assolam quem as escuta e não as 
vivenciou.  Ousar proferir o nome de 
Salazar para contestar a sua governa-
ção era razão suficiente para ser detido. 
O elevador social só tinha uma direção 
e era descendente: para qualquer por-
tuguês comum,  aspirar estudar era 
uma quimera; no léxico gramatical da 
ditadura, mão de obra infantil era um 
conceito inexistente; findo o décimo 
oitavo aniversário de qualquer homem, 
o seu destino seria ultramarino; reivin-
dicar melhores condições laborais 
constituía-se uma afronta ao patrona-
to, cúmplice do regime instalado; o po-
der político era centralizado, o regime 
presidencialista e antiparlamentar; a 
participação popular era inexistente e o 
poder local não passava dum mero 

apêndice. 
Recordar e celebrar abril apresenta-se 
da mais elementar importância no que 
à defesa da liberdade concerne: Inúme-
ras foram as gerações que sucumbiram 
sem experienciar o seu valor, oprimidos 
pela tirania do regime vigente; e, em 
sentido inverso, outras tantas, onde a 
minha se inclui, felizmente vivem inin-
terruptamente livres, detentoras de 
gozo pleno dos seus direitos de liberda-
de política, associativa, de expressão e 
manifestação.
“Antes de ser socialista, sou democrata; 
e ainda antes de ser democrata, sou 
português.” Assim se definia Mário Soa-
res, um dos maiores baluartes na defe-
sa da democracia e fundador do Partido 
Socialista, cujo o determinou como par-
tido de esquerda com o objetivo de ins-
tituir  uma sociedade socialista, sem 
classes, mas em liberdade, respeitando 
os Direitos do Homem, através da de-
mocracia e do consenso popular 
majoritário.
Temos, deste modo, responsabilidade 
redobrada no que à defesa do regime 
democrático concerne e este assegu-
rar-se-á se pugnarmos por um Estado 
Social forte que responda eficazmente 
aos anseios de quem mais dele necessi-
ta, em particular, desta minha geração, 
a que mais dificuldades encontra no al-
cance da sua liberdade e, por conse-
guinte, encontra-se com maior distân-
cia de abril e dos seus valores.
Abril não deve esmorecer. Não confun-
damos por isto, fortuita ou premedita-
damente, este com dias subsequentes. 
Não obstante da importância dos ou-
tros para a consolidação da democra-
cia, foi no 25 de abril de 1974 que derru-
bamos o regime que nos subjugava, 
ininterruptamente, há quase 48 anos.
Pese embora as clivagens ideológicas 
que nos separam, somos representan-
tes da herança plural, tolerante, libertá-
ria e democrática. 
Sem maniqueísmos ou ecumenismos, 
esquerda e direita, conservadores e li-
berais, podem e devem coexistir no 
mesmo espaço: a democracia! Uma ca-
sa onde o ódio, o autoritarismo ou o 
despotismo, não obstante de se pode-
rem manifestar, são derrotados pela 
soberania popular.

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos
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A vereadora da Ação Social 
e Cultura, Beatriz Meireles, 
acompanhou, no passado 
dia 21 a última ação da Hora 
do Conto “Cuida bem de 
mim”, realizada no Centro 
Escolar de Sobrosa, no âm-
bito do Mês da Prevenção 
d o s  M a u s - t r a t o s  n a 
Infância.
A iniciativa inseriu-se num 
conjunto de ações promovi-
das, ao longo do mês de abril, 
pela Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens (CPCJ), 
em parceria com o Município 
e com o Projeto Paredes In-
tegra – CLDS 4 G, em dife-
rentes Centros Escolares do 

Concelho: em Lordelo, Bal-
tar, Vilela, Duas Igrejas e 
Sobrosa.
A presidente da CPCJ de 
Paredes, Maria João Pêra, a 

Coordenadora do CLDS 4 G 
– Paredes Integra, Glória 
Salgado, e os voluntários da 
Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens estive-

ram presentes nas diferen-
tes sessões, para levar a 
mensagem “Serei o que me 
deres, que seja amor” à co-
munidade escolar.

Para encerrar o Mês da Pre-
venção dos Maus-tratos na 
Infância, a autarquia dinami-
zou, no passado dia 28, a ini-
ciativa “Correr pela preven-

ção dos maus-tratos”, com o 
atleta João Paulo Félix. O 
evento teve início na Escola 
Básica e Secundária de Pare-
des, e contou com passagem 
pela Escola Básica de Pare-
des, pelo Jardim do Monte, 
pela Escola Básica de Mouriz, 
pelo Jardim de Infância de 
Louredo, pelo Jardim de In-
fância de Gondalães, pelo 
Jardim de Infância de Beire, 
pelo Centro Escolar de Bita-
rães, pelo Jardim da Infância 
da Mó e pelo Jardim de Infân-
cia de Estrebuela. O percurso 
terminou no Parque José 
Guilherme, em frente à Câ-
mara Municipal de Paredes.

Hora do Conto “Cuida Bem de Mim” no mês da prevenção dos maus-tratos

NUNO M. SILVA  | texto

D
epois de ter visi-
tado o Agrupa-
mento de Escolas 

de Vilela, o Agrupamento de 
Escolas de Paredes, a Escola 
Secundária de Paredes e a 
EBS de Cristelo, a vereadora 
da Cultura, Beatriz Meireles, 
esteve, igualmente na EBS 
Lordelo e na EBS da Sobreira 
para felicitar os alunos vence-
dores da Fase Escola do Con-
curso Nacional de Leitura.

Na Escola Básica e Secun-
dária de Lordelo, o momento 
de entrega de certificados e 
de lembranças teve início 
com uma atuação musical do 
“Clube de Música”, com os 
alunos André Gonçalves e 
Mafalda Nunes a interpreta-
rem o “Hino da Alegria”, e de-
clamação de poesia, pelas 
alunas Ana Ribeiro, Inês Ri-
beiro, Joana Nunes e Lara 
Queiroz. Seguiu-se a entrega 
de prémios. Os alunos pre-
miados do primeiro ciclo fo-
ram André Santos, Margari-
da Alves e Beatriz Dias. Ro-
drigo Silva, Leonor Seabra e 
Maria Loureiro foram os alu-
nos distinguidos do segundo 
ciclo e Marta Ferreira e Caro-

lina Gomes do terceiro ciclo. 
Já no Ensino Secundário, os 
prémios foram entregues a 

Lara Queiroz e a Margarida 
Fernandes. Nesta iniciativa, 
estiveram presentes a Dire-

tora do Agrupamento de Es-
colas, Beatriz Castro, a Coor-
denadora Bibliotecária, Isa-

bel  Pinheiro,  bem como 
alguns pais. A Escola Básica e 
Secundária da Sobreira aco-

lheu, também, uma sessão de 
entrega de certificados e 
lembranças. Foram distingui-
dos Rodrigo Gonçalves, Ma-
tilde Rocha e Leonardo Pinto 
do primeiro ciclo. Destaca-
ram-se, ainda, Ricardo Lou-
reiro, Duarte Martins e Elia-
na Sabino, do segundo ciclo, e 
José Silva e Mariana Silva, do 
terceiro ciclo. Carolina No-
gueira e Alexandra Jorge fo-
ram as alunas vencedoras do 
Ensino Secundário.

O momento foi acompa-
nhado pela subdiretora, Ma-
rília Santos, pelo professor 
bibliotecário, Carlos Matias, 
e por alguns pais dos alunos 
premiados.

Recorde-se que o Con-
curso Nacional de Leitura é 
uma iniciativa do Plano Na-
cional de Leitura, em parceria 
com a Rede de Bibliotecas 
Escolas, que se organiza em 
diferentes fases: Escola, Mu-
nicipal, Intermunicipal e Na-
cional. Em cada fase há ativi-
dades de leitura para apura-
mento de concorrentes para 
a fase seguinte. O objetivo do 
projeto é estimular o gosto e 
o prazer pela leitura para me-
lhorar o domínio da língua 
portuguesa, a compreensão 
e os hábitos de leitura.

Escolas de Lordelo e Sobreira receberam  
certificados do Concurso Nacional de Leitura
LEITURA. A vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Paredes, Beatriz Meireles continua a visitar escolas do concelho para felici-
tar os alunos paredenses vencedores da fase Escola do Concurso Nacional de Leitura.
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Encontra-se patente no 
foyer do Auditório da Fun-
dação ALORD a Exposição 
“A Arte Nobre da Madeira 
até ao mês de setembro do 
corrente ano.
Os visitantes irão viajar 
nesta exposição pela histó-
ria e pela arte da madeira, 

uma das matérias-primas 
essenciais na indústria de 
mobiliário do concelho de 
Paredes. A exposição está 
aberta a todos e poderá ser 
visita de segunda a sexta-
-feira entre as 9h00 e as 
1 2 h 3 0 ;  e  a s  1 3 h 3 0  e  a s 
17h00.

A Fundação A LORD levou 
a efeito, no dia 2 de abril, 
com 52 pessoas, a Visita ao 
Museu do Queijo.
Localizado na freguesia de 
Peraboa este museu dese-
ja homenagear todos os 
homens e mulheres que se 
dedicaram à pastorícia e, 

sobretudo, o queijo. O Mu-
seu do Queijo permite co-
nhecer o processo de fa-
brico do queijo Serra da 
Estrela, iguaria apreciada 
e reconhecida internacio-
nalmente, tanto a nível tu-
r í s t i c o  c o m o 
gastronómico.

“A Arte Nobre da Madeira”  
em exposição na ALORD

O Retomar  
das Viagens Culturais

O 
conceito de tele-
comunicação 
abarca todas as 

formas de comunicação à dis-
tância. A palavra inclui o prefi-
xo grego tele, que significa 
“distância” ou “longe”. Como 
tal, a telecomunicação é uma 
técnica que consiste na trans-
missão de uma mensagem de 
um ponto para outro, geral-
mente com a mais-valia de ser 
bidirecional. A telefonia, o rá-
dio, a televisão e a transmissão 
de dados através de computa-
dores e multimédia, fazem 
p a r t e  d o  s e t o r  d a s 
telecomunicações.

Telefone
Em 2 de junho de 1875, 

Graham Bell e seu auxiliar 
Thomas Watson fizeram vá-
rias experiências para verifi-
car o funcionamento do telé-
grafo harmônico. Cada um foi 
para uma sala na oficina de 
Bell. Watson, em uma delas, 
tratava de ligar diversos ele-
troímãs, enquanto Bell, na ou-
tra, observava o comporta-
mento dos eletroímãs de seu 
aparelho que deveriam vibrar 
estimulados pelo aparelho de 
Watson.

Primeiro telefone
No dia seguinte, 3 de junho 

de 1875, atendendo a solicita-
ção de Bell, Watson construiu 
dois exemplares. Um deles era 
de uma estrutura de madeira 
que tinha uma espécie de tam-
bor mantendo todas as partes 
do dispositivo nas posições 
corretas, e que devido ao seu 
formato ficou conhecido co-
mo “telefone de forca”.

As pesquisas posteriores 
tinham como objetivo o de-
senvolvimento de uma mem-
brana para transformar o som 
em corrente elétrica e repro-
duzi-lo novamente no outro 
lado, e assim a invenção foi pa-
tenteada em 7 de março de 
1876. Mas a data que entrou 
para a história da telefonia foi 
o dia 10 de março de 1876, 
pois nesse dia foi feita a trans-
missão elétrica da primeira 
mensagem completa pelo 
aparelho recém-inventado. 
Graham Bell se encontrava no 
último andar de uma hospeda-
ria em Boston, nos Estados 
Unidos. Já Watson trabalhava 
no térreo e atendeu o telefo-
ne, de onde ouviu, espantado:

Senhor Watson, venha cá. 

Preciso falar-lhe

— Graham Bell

Em Portugal as primeiras 
experiências de telefone ini-
ciaram-se em 24 de Novem-
bro de 1877 ligando Carcave-
los à Central do Cabo em 
Lisboa.

A primeira rede telefônica 
pública foi inaugurada em Lis-
boa a 26 de Abril de 1882 pela 
Edison Gower Bell Telephone 
Company of Europe Ltd. que 
tinha a concessão atribuída 
desde 13 de Janeiro de 1882. 

A concessão foi transferida 
para a The Anglo Portuguese 
Telephone Company (APT) 
em 1887 que a manteve até 
1968.

O primeiro serviço de tele-
fone automático foi inaugura-
do em Portugal em 1930 e em 
25 de Setembro de 1937 a 
APT inaugurou a primeira es-
tação automática na Estrela 
em Lisboa. Nesse ano a rede 
d a  A P T  t i n h a  4 8  0 0 0 
assinantes.

 Atualmente, já não conse-
guimos viver sem os telemó-
veis e os smartphones. Os pri-
meiros surgiram em Portugal 
em 1982 e a sua evolução e 
características de mobilidade 
fez com que este seja o meio 
p r i v i l e g i a d o  d a s 
comunicações.

Rádio
A evolução do rádio ini-

ciou-se nos finais do séc. XIX, 
mais corretamente em 1888, 
quando o alemão Heinrich 
Hertz provou a existência das 
ondas eletromagnéticas es-
senciais para o desenvolvi-
mento do rádio.

Mais tarde Thomas Edson 
usou este eletromagnetismo 
para criar o Grasshopper Tele-
graph, equipamento que fun-
cionava como telefone sem 

fios.
Em 1893, Nikola Tesla fez a 

primeira demonstração públi-
ca de uma transmissão sem 
fios.

A transmissão receção ele-
trónica foi patenteada em 
1 8 8 6  p e l o  G u g l i e l m o 
MARCONI.

A evolução da rádio foi 
mais notório após a guerra.

As primeiras experiências 
da rádio em Portugal ocorre-
ram em 1914, tendo sido cria-
do a Rádio Hertz em Lisboa, 
pelo Fernando Gardelho 
Medeiros.

Em 1928 é o ano marco da 
história da Rádio Portuguesa 
com o aparecimento da Rádio 
Clube da Costa do Sol, que 
mais tarde passou a ser a Rá-
dio Clube Português.

Atualmente existem cerca 
de quinhentas emissoras de 
rádio.

Televisão
 A televisão em Portugal 

surgiu em 1955, tendo as 
transmissões experimentais 
iniciado em 4 de setembro de 
1956, passando a regular em 7 
de Março de 1957.

Rapidamente transfor-
mou-se num fenómeno nacio-
nal.  As primeiras emissões a 
cores começaram em 1975, 
com as eleições para a Assem-
bleia Constituinte, sendo es-
porádicas até 7 de Março de 
1980, data em que começa a 
emissão regular a cores em 
Portugal, com o festival RTP 
da canção.  Atualmente, a cai-
xinha mágica, é uma compa-
nhia inseparável do quotidia-
no de todos os portugueses.

Continua patente na  
entrada da A LORD a exposição 
Telecomunicações
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FALECEU

ANTÓNIO  
COELHO BARBOSA
Faleceu no dia 26 de abril com 89 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  
e residente na Rua Elias Moreira Neto,  

n.º 61,Paredes. Era casado com Maria Isabel da Assunção 
Coelho Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, terça-feira, dia 3 de maio às 19 horas na Igreja 
Matriz de Paredes. Agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
PAREDES

FALECEU

DOMINGOS 
RIBEIRO DOS SANTOS
Faleceu no dia 21de abril com 84 anos.   
Era natural de Urrô-Penafiel e residente  
na Rua José Bernardo Castro, n.º 35, Besteiros, 

Paredes. Era casado.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sábado, dia 30 de abril às 19 horas na Igre-
ja Paroquial de Besteiros, Paredes.    Agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

ANÍBAL GOMES COELHO
Faleceu no dia 14 de abril com 90 anos.  
Era natural de Penalva de Alva-Coimbra  
e residente na Rua 25 de Abril, n.º 594,  
Besteiros, Paredes.  Era casado com Maria 

Angelina Nunes Ferreira de Bessa Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

ANA MOREIRA NUNES
Faleceu no dia 19 de abril com 95 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 
na Rua Santo António, n.º 252, Duas Igrejas,  
Paredes. Era viúva de Belmiro Agostinho 

Moreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

MANUEL FERNANDO 
DA SILVA PINTO
Faleceu no dia 21 de abril com 57 anos.  

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casado com Maria de Lurdes Moreira Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES /PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO  
MOREIRA DIAS
Faleceu no dia 18 de abril com 77 anos.  

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era casado com Maria da Glória da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

ALBERTO 
FERREIRA AROUCA
Faleceu no dia 12 de abril com 81 anos.  
Era natural de Madalena – Vila Nova de Gaia  

e residente na Rua Conde Ferreira, n.º 26 4º Esq. Paredes. 
Era casado com Maria de Lourdes Amaro Alves.
 

AGRADECIMENTO
A Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
CARVALHO E BARROS
Faleceu no dia 17 de abril com 91 anos. 
 Era natural do Bonfim – Porto e residente  

na Rua Comendador José de Abreu, n.º 104, Amarante. 
Era viúva de Camilo Augusto Barbosa de Barros.
 

AGRADECIMENTO
A Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

AMARANTE

FALECEU

MARIA INÊS RIBEIRO 
COELHO DUARTE
Faleceu no dia 22 de abril com 83 anos.  
Era natural de Paços de Sousa – Penafiel e 

residente na Rua do Carreiro, n.º 14, Paredes. Era casada  
com Adelino Teixeira Ferreira.
 

AGRADECIMENTO
A Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES
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FALECEU

EMÍLIA DA CONCEIÇÃO 
SIMÕES SOARES
Faleceu no dia 14 de abril com 60 anos.  
Era natural de Miragaia -Porto e residente  

na Rua da Beleza, n.º 168, Lordelo, Paredes. Era divorciada, em 
relação de União de Facto com Fernando Martins de Barros.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA FREIRE  
DOS SANTOS
Faleceu no dia 18 de abril com 90 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Rua São Damião, n.º 323, Besteiros, Paredes. Era viúva de 
Octávio Moreira da Silva Machado.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

MANUEL FERREIRA 
DA COSTA
Faleceu no dia 14 de abril com 76 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

no Bairro Daniel Rodrigues, n.º 22, Lordelo, Paredes.  
Era casado com Maria Adelaide Barbosa Bica de Freitas.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MANUEL COELHO DIAS
Faleceu no dia 20 de abril com 93 anos.   
Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 
na Rua da Ribeira, n.º 871,Lordelo, Paredes.  
Era viúvo de Deolinda Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, quinta-feira, dia 28 de abril às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes. Agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JORGE MANUEL 
DA SILVA LEMOS
Faleceu no dia 14 de abril com 67 anos. 
Era natural de Coimbra e residente na Rua  

da Alegria, n.º 3, Lordelo, Paredes. Era casado com Gracinda  
da Silva e Sousa Lemos.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ELIAS MANUEL  
RIBEIRO DA SILVA
Faleceu no dia 24 de abril com 67 anos.  
Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 
na Rua do Alardo, n.º 301 B, Rebordosa,  

Paredes. Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 30 de abril às 18:30 horas na Igreja Pa-
roquial de Rebordosa, Paredes. Agradecendo, também desde 
já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
REBORDOSA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ TABORDA NUNES
Faleceu no dia 13 de abril com 83 anos.  
Era natural de Medelim - Castelo Branco e resi-
dente na Alameda Dr. José Cabral, n.º 28, R/C,  
Paredes. Era casado com Sofia Rosa da  

Silva Teixeira Nunes.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

JOSÉ FERREIRA  
NOGUEIRA
Faleceu no dia 7 de abril com 74 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua Dom Nuno Alvares Pereira, Baltar, Paredes.  
Era casado com Maria Madalena da Silva e Sousa.
  

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizados agrade-
cer a todas as pessoas de suas relações e amizades que se dig-
naram a comparecer no funeral e missa de 7º dia do saudoso 
extinto ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES
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